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Voorwoord 
Afstuderen moet je net zoals de rest van je studie goed en ambitieus aanpakken. Dus heb ik in al 
mijn enthousiasme een tijd geleden een ontwerpopgave uitgezocht, waarvan ik dacht dat deze 
alle gelegenheid bood om naast de constructieve uitdaging ook alle andere facetten van het 
ontwerpen aan bod te laten komen. Hierbij ben ik echter even voorbij gegaan aan het feit dat als 
je graag alle aspecten van ontwerpen aan bod wil laten komen dit een ongelofelijke hoeveelheid 
werk betekent. Daar ben ik gedurende mijn afstuderen nadrukkelijk mee geconfronteerd. Het 
zwaartepunt mag dan wel op het constructieve ontwerp liggen, de integratie van het constructieve 
ontwerp met alle andere ontwerpfacetten maakt dat er over het gehele plan uitspraken gedaan 
moesten worden. Dit heeft op een aantal punten de nodige moeite gekost. Het is echter wel een 
uitermate leerzame ervaring geweest voor mij. Het heeft bovendien een goed eindresultaat 
opgeleverd. 
 
Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken voor hun steun en 
belangstelling tijdens mijn afstuderen. Enkele mensen wil ik daarbij speciaal even noemen. 
Allereerst mijn vriendin, zij heeft mij, op momenten dat ik het even niet meer zag zitten, telkens 
weten te motiveren om daar weer uit te komen. Mijn ouders voor alle steun en belangstelling 
gedurende mijn hele studie. Daarnaast wil ik graag mijn begeleidingscommissie bedanken. Hun 
interesse in het project en kritische houding ten opzichte van mijn project heeft zeker bijgedragen 
aan het fraaie eindresultaat. 
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 Samenvatting 
 
Het centraal station in Arnhem wordt in het kader van de komst van de HSL uitgebreid met een 
vierde perron en extra sporen. Deze uitbreiding is aanleiding om het gehele stationsgebied 
opnieuw te ontwikkelen. Het centrale element in deze ontwikkeling is de bouw van een nieuwe 
stationshal. Hiervoor is een stationshal ontworpen die boven de sporen gebouwd wordt. Hiervoor 
is een ontwerp gemaakt waarin de integratie tussen stedebouwkundige, architectonische, 
constructieve en uitvoeringstechnische aspecten een belangrijke rol heeft gespeeld. Dit ontwerp 
is daarna constructief verder uitgewerkt.  
 
De situatie (zie afbeelding 1) kenmerkt zich door een groot verval in hoogte. Daarnaast vormt het 
spoortalud een barriere tussen het centrum aan de zuidzijde en de woonwijken aan de 
noordzijde. Daarnaast kent het spoortalud een hoekverdraaiing, waardoor de ligging van de 
perrons een verschuiving in noordwestelijke richting kent.  
 
Belangrijke aandachtspunten in het stedebouwkundig ontwerp zijn het overwinnen van het 
hoogteverschil, en het verbeteren van de relatie tussen de gebieden ten noorden en ten zuiden 
van de sporen. Daarnaast wordt de aansluiting gezocht met het bestaande stedelijk weefsel. 
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Afbeelding 1: Uitgangssituatie Afbeelding 2: Stedebouwkundig ontwerp 
 
Het stedebouwkundig ontwerp is georganiseerd rond drie belangrijke routes/zichtlijnen (zie 
afbeelding 2). Hierdoor ontstaat er een driehoekig gebied.  Hierbinnen worden het stationsplein 
en de loopbrug over de sporen gepland. Deze loopbrug verbind het centrum met de woonwijken 
in Arnhem Noord. Om het hoogteverschil te overwinnen worden brede trappen (“Spaanse 
trappen”) als onderdeel van de openbare ruimte opgenomen.  
 
Belangrijke aandachtspunten bij het architectonisch ontwerp zijn de integratie van de constructie 
in het ontwerp. De routing door het gebouw, waardoor de afwikkeling van verkeerstromen soepel 
verloopt. Daarnaast zijn transparantie en daglichtbenutting in de stationshal zeer belangrijk in 
verband met veiligheid en bruikbaarheid. Voor het constructieve ontwerp geldt dat de constructie 
een integraal onderdeel van het architectonisch ontwerp moet zijn. Daarnaast wordt bij het 
ontwerp van de constructie rekening gehouden met de aspecten die te maken hebben met een 
prefabbouwwijze. De locatie in het centrum en het feit dat het station in gebruik dient te blijven 
tijdens de bouw nodigen uit om een prefab bouwwijze te bekijken. 
 
Het stationsgebouw (zie afbeelding 3) is opgebouwd uit twee onderdelen. Een driehoekige 
loopbrug die als een groot (stations)plein dwars door de stationshal loopt. Deze loopbrug vormt 
de toegang tot de stationshal en verbindt Arnhem Noord met het centrum. Het tweede onderdeel 
is de paralellogramvormige stationshal. De stationshal doet ook dienst als perronoverkapping. 
Ter plaatse van de kruising tussen de loopbrug en de stationshal loopt de constructie van de 
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stationshal gewoon als een open structuur door de openbare ruimte, waardoor er een 
overgangsgebied tussen de stationshal en het stationsplein wordt gecreeerd. 
 

Afbeelding 3: Stationsgebouw 
 
Het ontwerp van de stationshal is gebaseerd op de functie van de stationshal als 
verkeersknooppunt. De plattegrond van de stationshal (zie afbeelding 4) is in drie zones verdeeld 
door de loopbruggen die de perrons verbinden. Aan deze loopbruggen zijn de roltrappen naar de 
perrons verbonden. In de twee buitenste delen komen functie units voor commerciele doeleinden. 
Deze zijn flexibel en vrij indeelbaar, waardoor deze eenvoudig kunnen worden aangepast aan de 
eisen van de huurders. In het middelste deel worden grote vides toegepast om daglicht op perron 
te krijgen. Ook de ruimtes tussen de functie units worden open gelaten. Hierdoor wordt de 
daglichttoetreding op de perrons gegarandeerd en is er sprake van een sterke visuele relatie 
tussen de perrons en de stationshal. Midden in het overgangsgebied tussen de stationshal en de 
loopbrug worden de NS-functies geconcentreerd in een centrale unit. 
 

restauratie

cafetaria

vide

fleurop

NS

free record shop

GWK bruna

AH to GO

vide

Croissanterie

vide

pizzahut

burgerking

etos

Afbeelding 4: Plattegrond Afbeelding 5: Constructie 
 
De hoofddraagconstructie bestaat uit 12 rijen van 4 portalen, waartussen 3 overspanningen 
worden gemaakt (zie afbeelding 5). De portalen zijn 2 scharnierspanten met scharnieren aan de 
voet. Aan de portalen worden uitkragende armen bevestigd, waardoor de overspanningen voor 
de vloer en dakliggers enigzins verkort kunnen worden. De overspanningen zijn allemaal 
verschillend van lengte. Om toch voor alle liggers dezelfde profielafmetingen toe te kunnen 
passen wordt voor de grootste overspanningen voorspanning in de liggers aangebracht. De 
stabiliteit van de constructie wordt in langsrichting verzorgd door de gekoppelde 2 
scharnierspanten. In dwarsrichting wordt de stabiliteit verzorgt door de voet van de spanten in te 
klemmen. In de vormgeving van de constructie is het krachtenverloop terug te zien. 
 
Vanwege de prefabbouwijze is er sprake van een grote mate van repetitie van elementen. 
Daarnaast is er rekening gehouden met de eisen aan transportafmetingen en zijn de elementen 
beperkt in afmeting. De toevoeging van het vierde perron en de keuze voor het bouwen van een 
station boven de sporen maken het mogelijk de bouw zo te faseren dat de huidige capaciteit van 
het station gedurende het gehele bouwproces beschikbaar is. 
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Inleiding: 
Wanneer je gaat afstuderen bij constructief ontwerpen is de eerste keuze die je moet maken de 
keuze tussen een onderzoek en een ontwerpopgave. Bij een onderzoek ga je voor de verdieping, 
bij een ontwerpopgave voor de verbreding van je kennis. Ik heb daarbij gekozen voor een 
ontwerpopgave om meer inzicht te krijgen in de integratie tussen de verschillende aspecten die 
een rol spelen bij de totstandkoming van een ontwerp voor een gebouw. 
 
Het betreft het ontwerp van een stationsgebouw voor het centraal station in Arnhem. In het 
ontwerp zijn alle aspecten aan bod gekomen en ben ik van het stedebouwkundig niveau steeds 
verder gaan inzoomen. Na het maken van een stedebouwkundig ontwerp is er een 
architectonisch en constructief ontwerp gemaakt voor de stationshal. De integratie tussen beide 
aspecten heeft hierbij een doorslaggevende rol gespeeld. Het ontwerp is daarna constructief 
verder uitgewerkt tot op detailniveau.  
 
Om het geheel overzichtelijk te houden heb ik het afstudeerverslag opgesplitst in een vier delen. 
Het eerste gedeelte beschrijft de opgave, waarin de afstudeeropdracht, motivatie en 
doelstellingen worden toegelicht. Het tweede deel van het verslag is de analyse. Hierbij wordt 
gekeken naar de situatie en naar stationsgebouwen. Op basis van de analyse worden 
uitgangspunten geformuleerd waaraan het ontwerp moet voldoen. Het derde deel beschrijft de 
belangrijkste stappen die zijn genomen om te komen tot het definitieve ontwerp. Vervolgens 
wordt het definitieve ontwerp toegelicht. Dit deel van het afstudeerverslag wordt afgerond met 
een terugkoppeling naar de uitgangspunten, zoals deze na de analyse geformuleerd zijn. Het 
laatste deel van het verslag bevat de uitwerking. Hierin wordt de constructie verder uitgewerkt, 
waarbij er ook aandacht is besteed aan de uitvoering.  
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1.1: De afstudeeropdracht 
De afstudeeropdracht, zoals ik deze geformuleerd heb bij mijn begincolloquium, luidde als volgt:  
 
“Het maken en uitwerken van een ontwerp voor een stationsgebouw en kantorencomplex 
in Arnhem, waarbij beton als voornaamste constructiemateriaal gebruikt wordt”.  
 
Het uitgangspunt hierbij was de opgave zoals deze voor het project Arnhem Centraal gebruikt is. 
Het project Arnhem Centraal betreft de complete vernieuwing van het gebied rondom Arnhem 
Centraal Station. Het project Arnhem Centraal is gestart naar aanleiding van de uitbreiding van 
het Centraal Station met een 4de perron om de komst van de HSL mogelijk te maken. Deze 
uitbreiding bleek de aanleiding om te starten met een complete reconstructie van de bebouwing 
en infrastructuur rondom het bestaande station. 
 
Gedurende het afstudeerproject bleek de hierboven geformuleerde opgave echter dermate groot 
en complex, dat gedurende het afstudeerwerk de opdracht is bijgesteld tot de volgende opgave:  
 
“Het maken van een ontwerp voor een stationsgebouw in Arnhem, waarbij beton als 
voornaamste constructiemateriaal gebruikt wordt”. 

1.2: De motivatie 
In de formulering van de afstudeeropdracht vallen twee woorden direct op, namelijk “ontwerp” en 
beton. De keuze voor een ontwerpopgave is gebaseerd op het feit dat ik op basis van de 
projecten die ik voor mijn afstuderen heb gedaan meer affiniteit heb met het ontwerpen, dan met 
het doen van onderzoek. In de praktijk vindt het merendeel van de afstudeerders bij CO een baan 
bij een ingenieursbureau. Voor dergelijke functies en hierbij baseer ik mij op mijn eigen 
praktijkervaringen, sluit een ontwerpopgave beter aan op de werkzaamheden die zich in de 
praktijk voor doen, dan een onderzoeksopgave. 
 
De keuze voor het direct vastleggen van beton als materiaal is gebaseerd op het feit dat ik in het 
verleden tijdens mijn projecten veelal in staal geconstrueerd heb. Het afstudeerproject zie ik als 
een goede gelegenheid om mijn vaardigheden met het construeren in beton te vergroten. Door 
de keuze voor een materiaal vooraf te maken zal gedurende het ontwerpproces rekening 
gehouden kunnen worden met de specifieke eigenschappen van het materiaal en de invloed 
daarvan op het eoindresultaat. 
 
De specifieke keuze voor het stationsgebouw in Arhem is ingegeven door de volgende factoren 

 
- Bestaande opgave 
- Complexe opgave 
- Bekende situatie 

 
Bestaande opgave: De keuze voor een bestaand project betekent dat een aantal zaken, zoals 
een programma van eisen direct overgenomen kan worden, waardoor het voortraject verder 
verkort kan worden. Bovendien komt de keuze voor een bestaande opgave het realiteitsgehalte 
van de opgave ten goede. 
 
Complexe opgave: Het ontwerp voor een station betreft een grote en complexe ontwerpopgave 
waarbinnen de verschillende ontwerpaspecten op goede wijze geintegreerd moeten worden om 
tot een goed eindproduct te komen. 
 
Bekende situatie: Door de keuze voor een project in Arnhem zal het voortraject verkort kunnen 
worden. Ik ben goed bekend met de stad Arnhem en door de kennis van de stad zal het bekend 
worden met de situatie minder tijd vergen. 
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1.3: De doelstellingen 
Met mijn afstudeerwerk heb ik een aantal verschillende doelstellingen voor ogen. Het absolute 
hoofddoel van het afstudeerproject is natuurlijk het succesvol afronden van mijn studie.  
 
De eerste specifieke doelstelling van het afstuderen is het vergroten van mijn inzicht in het 
ontwerpproces door voor een grote opgave met een complex programma een ontwerp te maken. 
Hierbij gaat het zowel om het inzicht in de afzonderlijke aspecten van het ontwerp, 
stedebouwkundige, architectonische, constructieve en uitvoeringstechnische, als om de interactie 
tussen deze verschillende ontwerpaspecten. 
 
De nadruk ligt bij het ontwerp uiteraard op het constructieve deel van het ontwerp. Maar het 
ontwerp van de constructie wordt door allerlei andere ontwerpaspecten beinvloed. Een grote 
ontwerpopgave is een ideale testcase om het inzicht in de invloed van andere aspecten op het 
ontwerp van een constructie te vergroten.  
 
Een tweede specifieke doelstelling is, door te kiezen voor een ontwerp in beton, mijn kennis met 
betrekking tot de mogelijkheden en onmogelijkheden van dit materiaal te vergroten. Ook mijn 
vaardigheden met betrekking tot het berekenen en detailleren van betonconstructies vallen 
hieronder.  
 
De derde doelstelling is het leren beheersen en managen van een grote ontwerpopgave. 
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2: Inleiding  
Om te komen tot een optimaal ontwerp zal voor er wordt gestart met het maken van het ontwerp 
een analyse van de opgave gemaakt dienen te worden. Het doel van deze analyse is het 
verzamelen van voldoende kennis over een aantal zaken die een rol spelen in het ontwerp. 
 
Het eerste onderdeel dat nauwkeurig bestudeerd wordt is de situatie. Het ontwerp van een 
station betreft vrijwel zonder uitzondering een gebouw dat zich midden in de stad bevindt. Een 
goed beeld van de situatie wat betreft bebouwing, functies en ontsluiting is daarbij belangrijk. 
Zodra deze aspecten bekend zijn en beoordeeld zijn kan men een beslissing nemen hoe het 
gebouw in de situatie dient te worden ingepast en welke functie het binnen de situatie krijgt. Ook 
voor tot de uitvoeringsfase is kennis van de situatie relevant. De situatie dicteert namelijk welke 
mogelijkheden er zijn voor een bouwplaats en daarmee ook vaak de bouwmethode. Op een 
centrumlocatie ontbreekt vaak voldoende ruimte voor een bouwplaats, waardoor er automatisch 
gekozen dient te worden voor een prefabbouwwijze. Bovendien is het van belang hoe 
ontsluitingsroutes lopen in verband met transport van materiaal en materieel. 
 
Naast het bezoeken en bestuderen van de situatie is een studie naar wat een station precies is 
een onmisbaar onderdeel in de analyse van de opgave. Er moeten antwoorden gezocht worden 
op vragen als: “Wat is een station?”, “Hoe functioneert een station?” en: “Waar is het uit 
opgebouwd?”. Daarvoor is gekeken naar de ontwikkeling van stationsgebouwen in de tijd, de te 
verwachten ontwikkelingen, de typologie van stations, de functionele aspecten en enkele 
referentieprojecten 
 
Op basis van de uit de analyse volgende gegevens kunnen nu de uitgangspunten voor het 
ontwerp worden geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn de eisen die aan stationsgebouwen 
worden gesteld vanuit bijvoorbeeld de NS en de eisen die worden gesteld door de stad Arnhem. 
Deze staan in het Programma van Eisen. Ook de situatie is zo’n vastliggend uitgangspunt. 
Anderzijds zijn dat uitgangspunten die op basis van de analyse geformuleerd zijn. Deze laatste 
categorie is een groep uitgangspunten die meer als een soort ontwerprichtlijnen gezien kan 
worden. 
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3: Situatie 
Hoewel de aandacht in mijn afstuderen met name gericht zal zijn op het (constructieve) ontwerp 
van het stationsgebouw zelf zal er natuurlijk de aandacht moeten worden besteed aan de 
inpassing van het gebouw in de situatie. Een goed beeld van de situatie is daarbij onontbeerlijk. 
 
Er zal eerst een beschrijving worden gegeven van de oorspronkelijke situatie. Voor een impressie 
van de stationsomgeving zie bijlage A: Situatie in beeld. Het feit dat deze situatie nodig 
gereconstrueerd moest worden vormde de aanleiding voor het project Arnhem Centraal. Er zal 
kort worden toegelicht wat het project Arnhem Centraal inhoudt en welke uitgangspunten hiervoor 
geformuleerd zijn. Tot slot zal de uitgangssituatie, zoals deze voor het ontwerp gehanteerd is, 
worden toegelicht. Dit is de oorspronkelijke situatie inclusief enkele van de in het plan Arnhem 
Centraal voorgestelde wijzigingen voor de stationsomgeving. 

3.1: Oorspronkelijke situatie 
3.1.1: Algemeen: Het gebied rond het station wordt gekenmerkt door een aantal opvallende 
zaken. Het eerste dat opvalt, is dat het spoortraject echt een scheiding vormt tussen de gebieden 
ten noorden en ten zuiden van het traject. In het gedeelte ten noorden bevinden zich 
monumentale, rustige woonwijken en het park Sonsbeek. In het gebied ten zuiden bevindt zich 
aan de oostzijde het centrum en is er dus sprake van een relatief hoge bebouwingsdichtheid en 
een grote hoeveelheid aan functies.Binnen de binnenring (1), in de hoek rechtsonder in 
afbeelding 3.1, bevindt zich het echte centrum, waar zich een grote concentratie aan winkel en 
horecafuncties bevindt. En ten zuiden van het station in zuidelijke en westelijke richting bevindt 
zich een mengeling van voornamelijk woonfuncties afgewisseld met enkele zakelijke en 
commerciele functies. Het centrum wordt ontsloten middels de binnenring (1). Naar het noorden 
en westen toe wordt het plangebied ontsloten middels de Amsterdamseweg (2) en de 
Zijpendaalseweg (3). 
 

1

2 3

 
Afbeelding 3.1: Ontsluiting plangebied 
 
Een tweede opvallend kenmerk is het grote hoogteverschil in de situatie. Hiervoor is bijgevoegd 
afbeelding 3.2. Tussen de huidige uitgang aan de Sonsbeekzijde en de uitgang aan de 
Centrumzijde is er een hoogteverschil van ongeveer 10m. Waarbij de centrumzijde het lager 
gelegen niveau is. Dit hoogteverschil komt ook in het spoortraject tot uiting. Waar het oostelijke 
deel zich op een spoortalud bevindt, is er aan de westkant van het station sprake van een 
spoortraject dat in het landschap is ingegraven. Er is in de situatie globaal gezien sprake van een 
oplopend profiel zowel in westelijke, als in noordelijke richting. Bovendien is om ruimte te maken 



Arnhem CS  Analyse 

Derksen J.H.W. 16 
S429367 

voor het oorspronkelijke stationsplein een deel van het gebied ten zuiden van de sporen 
afgegraven. 
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Afbeelding 3.2: Hoogteprofielen rondom spoortalud 
 
Een derde opvallend kenmerk is dat het spoortraject ter plaatse van de stationsuitgang 
centrumzijde een richtingsverdraaiing kent. Deze ook hoekverdraaiing is ook duidelijk te zien in 
afbeelding 3.2. De hoekverdraaiing bedraagt ongeveer 20 graden. Deze richtingsverdraaiing is 
ook de reden dat de perrons niet recht achter elkaar liggen, maar (vanuit het centrum gezien) 
telkens een stukje naar het noordoosten verschoven liggen. 
 
3.1.2: Geschiedenis: De voor de huidige situatie van belang zijnde geschiedenis gaat terug tot 
het begin van de 19de eeuw. Als een van de eerste Nederlandse steden kreeg de stad Arnhem in 
1829 toestemming om de stadswallen af te mogen breken. Op dat moment waren buiten de 
wallen al de Utrechtsestraat en de Amsterdamseweg aangelegd. Het station en de spoorlijn uit 
Amsterdam werden omwille van defensiebelangen aan de noordwestzijde van de oude stad (het 
huidige centrum) aangelegd. Een gevolg van deze keuze is dat het spoortraject het 
heuvellandschap ten westen van de stad doorsnijdt. Deze Rijnspoorweg tot Arnhem werd 
voltooid in 1845. Enige jaren later zou deze lijn verder doorgetrokken worden naar Duitsland. Dit 
deel van het spoortraject werd aangelegd op een dijklichaam ten noorden van de stad. Slechts 
enkele smalle poorten dienden als verbinding met het gebied ten noorden hiervan. Met de aanleg 
van de spoorlijn naar Nijmegen en van het rangeerterrein bij Heienoord werd het spoorwegennet 
rond de stad voltooid. 
 
In de omgeving van het spoor werd in het derde kwart van de 19de eeuw, door particulier initiatief, 
de statige neoclassicistische bebouwing aan onder andere de Utrechtsestraat en de 
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Bovenbrugstraat gerealiseerd. Nieuwe uitbreidingen werden mogelijk toen de gemeente aan het 
eind van de 19de eeuw grond ten noorden van het spoor begon aan te kopen. Een deel van de 
gronden bleef vrij van bebouwing, bijvoorbeeld park Sonsbeek. Rondom deze onbebouwde 
gronden werden wijken voor de middenstand en de welgestelden aan gelegd, zoals de 
Transvaalbuurt en de Burgemeesterswijk. In deze wijken vind men een rijk mengsel aan 
bouwstijlen, onder andere een groot aantal neostijlen, als ook “moderne” stijlen, zoals de 
Jugendstil. 
 
Het eerste station in Arnhem was gebouwd in een neoclassicistische stijl en dateert uit 1844. Het 
was ten opzichte van het huidige station meer oostelijk gelegen, aan de Oude Stationsstraat. In 
1870 werd een nieuw en groter station geopend. Dit station werd aan de oostzijde uitgebreid met 
loodsen en een stationspostkantoor in 1887. In 1937 werd dit stationsgebouw verbouwd. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog is het station en het rondom het station gelegen gebied zwaar 
gebombardeerd. Het wederopbouwplan gaf een geheel nieuwe opzet aan het Arnhemse 
stationsgebied. De perroncapaciteit werd vergroot, net als het voorplein. Hierdoor moest de 
Utrechtsestraat naar het zuiden worden verlegd. 
 
3.1.3: Stationsomgeving: Het stationsgebied onderscheidt zich in Arnhem, net als in andere 
steden, van de rest van de stad door de vele verschillende verkeerssoorten die daar bij elkaar 
komen. Hierdoor ontstaat er een zeer levendig (verkeers-) knooppunt. Het nadeel hiervan is dat 
het stationsgebied ligt ingesloten door een aantal verkeersaders en hierdoor enigszins geïsoleerd 
komt te liggen ten opzichte van de andere delen van de stad. 
 

 
Afbeelding 3.3: Stationsgebied overzichtsfoto 
 
Aan de zuidzijde van het station zijn twee pleinen aanwezig, het Stationsplein-west doet dienst 
als busplein voor het streekvervoer en het Stationsplein doet dienst als busplein voor het 
stadsvervoer en voor het voorrijden voor het NS-station. Het Stationsplein-west wordt aan de 
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westzijde begrensd door het naoorlogse districtspostkantoor en een nieuw kantoorgebouw. Deze 
bebouwing vormt tevens de begrenzing in westelijke richting van het plangebied voor het project 
Arnhem Centraal. Tussen de Utrechtsestraat en het Stationsplein-west bevinden zich twee 
bouwblokken van vier lagen. Deze bouwblokken zijn van matige kwaliteit en bevatten zowel 
horeca, als woonfuncties. Er is geen sprake van enige samenhang tussen de verschillende delen. 
Een van deze bouwblokken vormt tevens de westwand van het Stationsplein. Het NS station 
vormt samen met de daarnaast gelegen bebouwing de noordwand van dit plein. De oostwand 
wordt gevormd door een kantoorgebouw en het VVV-kantoor. De gevelwand van de bebouwing 
langs de Utrechtsestraat vormt de zuidwand.  
 
In de noordoost hoek van het stationsplein sluit de Oude stationsstraat aan op dit plein. Tussen 
het spoor en de Oude Stationsstraat bevinden zich een viertal gebouwen die eigendom zijn van 
de NS. Dit betreft loodsen, het 19de eeuwse stationspostkantoor en het verkeersleidingsgebouw. 
Aan de zuidzijde van de Oude stationsstraat bevinden zich de gereformeerde Westerkerk, een 
diepgelegen parkeerterrein, enkele sobere 19de eeuwse panden met verschillende bestemmingen 
en een als monument aangewezen hoekpand dat doorloopt tot aan het Willemsplein. 
 
Langs de singelwand van het Willemsplein bevinden zich een aantal waardevolle panden. Hier 
vindt men onder andere functies als kantoren, horeca en detailhandel. In de plannen voor 
Arnhem Centraal moeten deze panden behouden blijven. Naast de bebouwde gebieden maken 
ook de openbare ruimtes Nieuwe Plein en Willemsplein onderdeel uit van het plangebied voor 
Arnhem Centraal. 
 
In het gebied ten noorden van het spoor vindt men de hoofdverkeersweg van het centrum richting 
de rijksweg A12. Deze loopt stad inwaarts langs het spoor via de Amsterdamseweg en de stad uit 
via de Sweerts de Landasstraat. De verkeersstroom de stad uit leidt tot een behoorlijke overlast 
in de Sweerts de Landasstraat. 
 
3.1.4: Station: Het huidige station is, zoals veel stations uit die tijd, ontworpen door ir. A.G.J. 
Schelling en dateert uit 1954. De hoofdingang bevindt zich aan de centrumzijde (zuidzijde) van 
het station. Het gebouw is opgetrokken uit geprefabriceerde betonnen elementen, aangezien dat 
op dat moment het goedkoopste constructiemateriaal was. 
 

Afbeelding 3.4: Station vanaf stadsbusplein gezien Afbeelding 3.5: Ontvangsthal Amsterdamseweg 
 
Door het afgraven van het stationsplein is er sprake van een opdeling in drie niveau’s. Het 
laagste bevindt zich op het niveau van het stationsplein Hier komt men het station binnen in een 
lage stationshal, waarboven zich kantoren bevinden. Aan de westgevel is een grote hoge luifel 
aan gebracht op de plaats waar passagiers uit de bus stappen. Aan de zuidzijde is een achttal 
lage gebogen luifels opgehangen. De stationshal bevat kaartverkoop en enkele horeca en 
detailhandel functies en geeft toegang tot een tunnel. Vanuit deze tunnel zijn de perrons 
bereikbaar. Deze liggen op het tweede niveau. Vanaf de perrons is er een derde niveau 
bereikbaar waarmee het station naar de noordzijde wordt ontsloten. Dit derde niveau bestaat uit 
een loopbrug over de sporen en een kleine ontvangsthal aan de Amsterdamseweg. Het 



Arnhem CS  Analyse 

Derksen J.H.W. 19 
S429367 

stationsgebouw aan de noordzijde heeft een zeshoekige plattegrond en bestaat uit betonnen 
kolommen die een betonnen koepel dragen. 

3.2: Project Arnhem Centraal 
3.2.1: Inleiding: Begin jaren 90 is er een begin gemaakt met het ontwikkelen van plannen om het 
behoorlijk in verval geraakte stationsgebied op te gaan knappen. Dit project kreeg de naam 
Arnhem Centraal mee. Rond die tijd begon ook de NS plannen te maken om het centraal station 
van Arnhem te vernieuwen. Die plannen werden gemaakt in het kader van Rail 21. Ook de komst 
van de hogesnelheidstrein (HSL) speelt hier een belangrijke rol in. 
 
Het project is dus een samenwerkingsverband tussen de gemeente Arnhem, de NS en de 
Maatschappij voor Bedrijfsobjecten. Deze drie partijen hebben een globaal stedebouwkundig plan 
laten ontwikkelen. Aan de hand hiervan is er door de drie partijen een nota van uitgangspunten 
opgesteld voor de verdere ontwikkeling van het plangebied. Hiervoor zijn enkele architecten 
ingeschakeld. Uiteindelijk is de opdracht voor de verdere uitwerking bij UN studios 
terechtgekomen. Het gehele project zal in 2010 gereed moeten zijn. 
 
3.2.2: Doel: Het centraal station van Arnhem is een belangrijk knooppunt in zowel het nationaal, 
als het internationale spoorwegennet. Terwijl de twee rond het station gelegen buspleinen ruimte 
bieden aan het belangrijkste regionale busvervoercentrum. Het station is hiermee het 
belangrijkste verkeersknooppunt in het stedelijke Knooppunt Arnhem-Nijmegen. 
 
In de loop der jaren is het station en de directe omgeving behoorlijk verpauperd. Allerlei zaken 
voldoen niet meer aan de hedendaagse eisen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bereikbaarheid van 
het station, de doorstroming van het openbaar vervoer en de veiligheid. Om deze redenen is een 
herstructurering van dit gebied dringend noodzakelijk, anders zal het gebied zijn functie van 
centrum van vervoer niet lang meer kunnen vervullen. 
 
Het project heeft dus tot doel om zowel station, als omgeving een forse nieuwe impuls te geven. 
In de vernieuwing die het gebied zal ondergaan zullen bestaande functies, zoals vervoer werken 
en winkelen worden versterkt en geïntegreerd. Het project omvat zowel infrastructurele werken, 
als de ontwikkeling van hoogwaardige kantoor-, winkel- en horecalocaties. Bij de ontwikkeling 
van de infrastructurele werken wordt gestreefd naar een optimaal functionerend openbaar 
vervoerssysteem. 
 
3.2.3: Problemen: De problemen met de huidige situatie zijn veelal infrastructureel van aard. Er 
zijn enkele serieuze knelpunten op het gebied bereikbaarheid, milieu en verkeersveiligheid. 
 
Wat het autoverkeer betreft worden deze problemen voornamelijk ingegeven door de radiale 
structuur van het wegennet in Arnhem Noord. Op de plaatsen, waar deze radiale wegen 
aansluiten op de singel rond het centrum is er sprake van een grote verkeersdruk. Tijdens drukke 
uren leidt dit tot filevorming, onder andere rond het station. Dit betekent overlast, in de vorm van 
vertraging en een moeilijker te bereiken station voor zowel openbaar vervoer, als ook langzaam 
verkeer. Ook leidt dit tot milieuvervuiling in de vorm van stankoverlast en geluidshinder.  
 
Het openbaar vervoer kent vertragingen, door het ontbreken van voldoende vrije infrastructuur. 
Hierdoor moeten de bussen met de auto’s in de file staan, terwijl juist in de omgeving van het 
station een soepele doorstroming van het busverkeer van groot belang is. Een tweede probleem 
voor het openbaar vervoer is de gebruiksonvriendelijkheid van de buspleinen. De buspleinen zijn 
onoverzichtelijk en onveilig. Bovendien is de afstand tussen beide redelijk groot, waardoor de 
loopafstand voor overstappen groot is. 
 
Op de meeste plaatsen in het plangebied zijn op dit moment maar minimale voorzieningen 
aanwezig voor voetgangers en fietsers. Rechtstreekse verbindingen in het netwerk ontbreken 
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vaak, wat omlopen/fietsen betekent. Bovendien vormt de grote verkeersstroom over het 
Willemsplein een barrière tussen het centrum en het station. 
 
3.2.4: Plan van aanpak: Om de bovenstaande problemen aan te pakken en op te lossen worden 
er in het kader van het project Arnhem Centraal de volgende ingrepen voorgesteld: 
 

- Ontwikkeling van een nieuw NS station, nieuw busstation en uitbreiding van de 
railinfrastructuur 

- Ontwikkeling van centrumfuncties in het plangebied 
- Herziening van de overige infrastructuur. 

 
Ontwikkeling van een nieuw NS station, nieuw busstation en uitbreiding van de railinfrastructuur: 
Het centrale element in het plan is de ontwikkeling van het nieuwe NS station. Door de NS zijn er 
eisen gesteld die drastische aanpassing van het spoorwegemplacement noodzakelijk maken. De 
bestaande perrons worden verlengd en de capaciteit wordt verder uitgebreid met een nieuw 
vierde perron. Ook de verbetering van de afwikkeling van het busvervoer zal noodzakelijk zijn. 
 
Ontwikkeling van centrumfuncties in het plangebied: Arnhem Centraal voorziet in de bouw van 
onder andere de volgende hoeveelheden m2 voor kantoren, winkels horeca en parkeren. 
 

- Kantoren ca. 80.000 m2 
- Winkels  ca. 8.400 m2 
- Horeca  ca. 2.500 m2 
- Parkeren ca 1000 plaatsen 

 
Herziening van de overige infrastructuur: Voor de verbeteringen die gevraagd worden op het 
gebied van de afwikkeling van het busverkeer en het langzaam verkeer zullen een aantal 
ingrijpende wijzigingen plaats vinden op de verschillende wegen en pleinen die in het plangebied 
liggen. 

3.3: Uitgangspunten Project Arnhem Centraal 
De voor het project Arnhem Centraal vastgelegde uitgangspunten zullen hieronder even worden 
opgesomd. Op deze uitgangspunten is het ontwerp van UN Studios gebaseerd. Aangezien een 
deel van het door UN Studios plan is overgenomen in de uitgangssituatie voor mijn ontwerp 
zullen eerst deze uitgangspunten worden toegelicht. Het betregft hier de uitgangspunten zoals 
deze zijn geformuleerd in de Nota van Uitgangspunten en in de Nota Stadsbeeld. 
 
3.3.1: Nota van uitgangspunten: Door de gemeenteraad zijn de volgende uitgangspunten 
vastgesteld voor de uitwerking van het plan Arnhem Centraal: 
 

- Ontwikkeling van het stationsgebied vormt een van de toonaangevende elementen van 
de ontwikkelingen van het Knooppunt Arnhem-Nijmegen als Rail Business Center. Voor 
de uitwerking wordt het stationsgebied dient daarom kwalitatief en kwantitatief het 
hoogste ambitieniveau nagestreefd te worden. 

- De planontwikkeling voor het stationsgebied wordt begrensd door: districtspostkantoor – 
Utrechtsestraat - Nieuwe Plein – Willemsplein – Zijpse Plein – Sweerts de Landasstraat – 
Bouriciusstraat – Bovenbrugstraat en Rensenstraat. 

- In de planvorming dient rekening te worden gehouden met uitbreiding van de capaciteit 
van het station met een vierde perron. 

- Deze uitbreiding van de perroncapaciteit dient plaats te vinden op het bestaande niveau 
van de perrons. 

- De verbreding van het spooremplacement ter plaatse van het station ten behoeve van de 
capaciteitsuitbreiding dient plaats te vinden aan de noordzijde van het huidige 
emplacement. 
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- Bij de planontwikkeling van het plangebied dient rekening gehouden te worden met het 
feit dat het een locatie betreft met een bereikbaarheidsprofiel A. Dat wil zeggen dat de 
locatie uitstekend bereikbaar dient te zijn met het openbaar vervoer. De bereikbaarheid 
per auto is hierbij van secundair belang. 

- Bij de planontwikkeling dient de verkeersverbinding Amsterdamseweg tussen het Zijpse 
Plein en de Bovenbrugstraat uitgevoerd te worden in twee richtingen. 

- De verkeersverbinding Amsterdamseweg tussen Zijpse Poort en Bovenbrugstraat dient 
ten noorden van de noordelijke begrenzing van het spooremplacement op zodanig wijze 
geprojecteerd te worden dat wordt voldaan aan de wettelijke milieunormen. 

 
3.3.2: Uitgangspunten Nota Stadsbeeld: De volgende lijst met uitgangspunten komen uit de 
Nota Stadsbeeld en deze dienen als richtlijn te worden gebruikt bij de verdere uitwerking en 
inrichting van het stationsgebied: 
 

- Voor het stationsgebied is een ruimtelijke oplossing nodig die zich goed in de bestaande 
structuur voegt en op een aantrekkelijke wijze het station naar de stad toe opent. 

- Het stationsgebied dient een duidelijk stedelijke allure te krijgen die zich manifesteert, 
zowel in de inrichting van het openbare gebied, als in de kwaliteit van de architectuur. 

- Naast een goede functionele afstemming van de diverse soorten verkeer en vervoer 
onderling, moet een grote nadruk worden gelegd op het verbeteren van de 
voetgangersrelatie met de binnenstad. Ook de kwaliteit van de stationsomgeving, als 
stedelijke verblijfsruimte dient te verbeteren, alsmede de routes naar het gebied ten 
noorden van het station en naar de Rijn. 

3.4: Uitgangssituatie 
Naast de bovengenoemde uitgangspunten is, met uitzondering van de inrichting van het gebied 
waar station en busplein en de 2 kantoortorens zijn geprojecteerd, het grootste gedeelte van het 
plan, zoals dit is voorgesteld door UN studios overgenomen. Dit betekent dat de onderstaande 
wijzigingen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie gemaakt zijn. 
 
3.4.1: Infrastructuur: Door UN studios zijn onder andere de volgende ingrepen in de 
infrastructuur voorgesteld en deels al uitgevoerd om te voldoen aan de onder de uitgangspunten 
geformuleerde eisen (de nummers verwijzen naar afbeelding 3.6: Infrastructuur uitgangssituatie): 
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Afbeelding 3.6: Infrastructuur uitgangssituatie 
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- In verband met de komst van de HSL en de groei van het spoorweggebruik zal een 

uitbreiding van de stationscapaciteit met een vierde perron (1) en bijbehorende extra 
sporen noodzakelijk zijn. Dit perron wordt aan de noordkant van de huidige perrons 
aangelegd op dezelfde hoogte. 

- Mede ten gevolge van de uitbreiding van de spoorcapaciteit zal een verbreding van het 
viaduct “Zijpse Poort” (2) noodzakelijk zijn. 

- Door de aanleg van het vierde perron zal de Amsterdamseweg (3) moeten worden 
verlegd. Hierbij wordt deze op de nieuwe locatie als een weg voor verkeer in beide 
richtingen uitgevoerd. Dit om de daarachter gelegen woonwijk (het 
Burgemeesterskwartier) te ontlasten. Mede om deze reden wordt de Sweerts de 
Landasstraat (4) aan een zijde afgesloten. 

- De aanleg van de Willemstunnel (5), tussen het Willemsplein (6) en het Nieuwe Plein (7), 
zal de doorstroming van het busverkeer naar het station bevorderen. Ook zal het 
hierdoor een veiliger kruispunt worden voor fietsers en voetgangers. 

- Op het Willemsplein, het Nieuwe Plein en de Utrechtsestraat (8) worden vrije busbanen 
aangelegd, om de afwikkeling van het busverkeer te verbeteren. 

- Om de nieuwe kantorencomplexen aan de zuidzijde van het spoor te ontsluiten wordt er 
een nieuwe weg aangelegd. Deze Nieuwe stationsstraat (9) sluit aan op de Oude 
Stationsstraat (10). 

- De Oude Stationsstraat (10) wordt rechtgetrokken en zal de belangrijkste route voor het 
publiek worden tussen het centrum en het stationsplein. 

- Onder het gebied waar vroeger de buspleinen lagen wordt een parkeergarage (11) voor 
1000 auto’s aangelegd. De parkeergarage is toegankelijk vanuit de Willemstunnel (5). 

 
3.4.2: Nieuwbouw: Door UN studios zijn onder meer de volgende bebouwingsvoorstellen 
gedaan om te voldoen aan de onder de uitgangspunten geformuleerde eisen voor het 
plangebied. Het gebied aan de zuidzijde van de sporen zal een gevarieerde inrichting krijgen met 
een ruim aanbod aan verschillende functies, zoals horeca, wonen en werken. Dit moet bijdragen 
aan het zelfstandig kunnen functioneren van dit gebied. Het gebied aan de noordzijde zal een wat 
kleinschaliger inrichting krijgen die beter aansluit op het kleinschaliger karakter van de aan die 
zijde van het spoor gelegen woonwijk. Aan die kant van het spoor zullen voornamelijk kantoren 
worden gerealiseerd (De nummers verwijzen naar afbeelding 3.7: Nieuwbouw uitgangssituatie): 
 

1
1

1

2

2

3

3

4

Afbeelding 3.7: Nieuwbouw uitgangssituatie 
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- Tussen het spoor aan de zuidzijde en de Nieuwe stationsstraat wordt een voor Arnhem 
relatief hoge wand (+/- 35m) van kantoren (1) gebouwd die het daarachter gelegen 
gebied enigszins zal afschermen van het spoor. 

- Aan de zuidzijde van de Nieuwe stationsstraat en aan beide zijden van de rechtgetrokken 
Oude Stationsstraat komt een wat lagere bebouwing (+/- 15m). Deze  bebouwing (2) zal 
worden ingericht met winkels en horeca om de voetgangers (via de oversteekplaats bij 
het Willemsplein) naar het centrum te geleiden. Wel dient het gebied ook zelfstandig te 
kunnen functioneren. Boven deze winkels zal er ruimte zijn voor woningen. 

- De gevels (3) langs het Willemsplein en Nieuwe Plein blijven ongewijzigd wegens het 
beeldbepalende karakter van deze gevels. 

- Aan de Noordzijde van het spoor zal ten westen van de huidige stationsuitgang plaats 
zijn voor kantoren (4). Deze zijn gezien het kleinschaligere (woon-) karakter van de 
omliggende wijk wat kleinschaliger dan de geplande hoge kantoorvolumes aan de 
zuidzijde. 
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4: Stationsgebouw 

4.1: Inleiding 
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste zaken die ik in de literatuur en op internet heb 
kunnen terugvinden met betrekking tot het stationsgebouw. Deze gegevens zijn bedoeld als 
ondersteuning in de beeldvorming rond een aantal centrale vragen die je tijdens het 
ontwerpproces kunt stellen. De belangrijkste vragen zijn de onderstaande: 
 

 - Wat is een station? 
 - Hoe functioneert een station? 
 - Aan welke eisen moet een station voldoen? 
 - Waaruit is een station opgebouwd? 
 
De voor het ontwerp geformuleerde uitgangspunten (zie hoofdstuk 5: Uitgangspunten) geven 
directe of indirecte antwoorden op deze vragen.  
 
Om deze vragen echter te kunnen antwoorden is het handig om een aantal zaken op een rij te 
zetten. Als eerste is dat de ontwikkeling die het stationsgebouw en de spoorwegen gedurende de 
bestaansgeschiedenis hebben doorgemaakt. Hierbij wordt de aandacht gefocust op de historie 
van de spoorwegen in Nederland. Een overzicht van de te verwachten toekomstige 
ontwikkelingen. Een opsomming van de verschillende type stations, waarbij tevens zal worden 
vermeld hoe het geheel is opgebouwd. Een indicatie over welke functies op welk type station 
nodig zijn. Tot slot worden er enkele referentieprojecten aangehaald. 

4.2: Historische ontwikkeling 
4.2.1: De 19de eeuw: In de negentiende eeuw was het station een van de belangrijkste 
gebouwen in de stad. In geheel Europa was sprake van de afbraak van stadspoorten en 
vestingwerken. De nieuw gebouwde stations, vaak gelegen op de plaats van een oude 
stadspoort, namen de rol van de stadspoort als toegang tot de stad over. Bovendien kende het 
treinverkeer eigenlijk geen concurrentie van andere vormen van vervoer. Het belang van de trein 
werd tot uitdrukking gebracht in de stations. De stations waren grootse gebouwen, waarin 
architectuur en vernieuwende constructies, zowel in het materiaalgebruik, door toepassing van 
nieuwe materialen als staal en glas, als in typologie samen kwamen.  
 
In Nederland wordt de eerste spoorlijn, tussen Amsterdam en Haarlem, in gebruik genomen op 
20 september 1839. De exploitatie hiervan is in handen van de HIJSM (Hollands IJzeren 
Spoorweg Maatschappij). Hoewel er in eerste instantie sprake is van eenvoudige houten 
stationsgebouwen, zou al snel het eerste stenen stationsgebouw verrijzen in Haarlem in 1841. 
Met de bouw van de eerste Nederlandse stations is tevens de grondslag gelegd voor de 
zogeheten façadestations. Een representatief ontvangstgebouw aan een groot voorplein. Achter 
het ontvangstgebouw bevonden zich de sporen onder een grote overkapping. 
 
Daar er in eerste instantie alleen in het westen en midden van het land spoorlijnen werden 
aangelegd, werden na 1860 ook de andere delen van Nederland met behulp van het spoor 
ontsloten. Dit was het gevolg van een wet die leidde tot de oprichting van de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatspoorwegen (MES). Deze onderneming werd door de overheid gefinancierd 
omdat particuliere spoorwegmaatschappijen het niet interessant vonden het noorden en zuiden 
van het land te ontsluiten. Door deze inbreng van de overheid in het exploiteren van de 
spoorwegen, doet ook een ander fenomeen zijn intrede, namelijk de gestandaardiseerde 
stationsbouw (“Waterstaatsstations”). Ingenieurs van Waterstaat en Publieke werken ontwikkelen 
een vijftal standaardstations afgestemd op de grootte van de stad of het dorp. 
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Na 1890 worden de hoofdlijnen geëxploiteerd door de twee belangrijkste 
spoorwegmaatschappijen, de MES en de HIJSM. De lokale lijnen zijn veelal in handen van 
kleinere maatschappijen. In deze jaren begint er een kentering te komen in het beleid ten aanzien 
van de (grotere) stationsbouw. Er wordt bij de MES afgestapt van het gestandaardiseerde 
stations en in plaats daarvan worden de opdrachten voortaan aan particuliere architecten 
verstrekt. Dit leidt tot het verschijnen van een aantal monumentale stations, met als belangrijkste 
voorbeeld Amsterdam CS. Bij de HIJSM ging men mee in de ontwikkeling van de meer 
monumentale stationsgebouwen. Het verschil met de MES was echter dat zij een vaste architect 
in dienst hadden. 
 

Afbeelding 4.1: Amsterdam CS overzicht Afbeelding 4.2: Amsterdam CS voorzijde 
 
4.2.2: De 20ste eeuw: Er verandert echter het een en ander vanaf 1920. Vanaf dit moment wordt 
de positie van de spoorwegen ondermijnd door twee belangrijke factoren. Allereerst is er sprake 
van het plotselinge ervaren van de gevolgen van mismanagement. Ten tweede zijn andere 
vormen van vervoer sterk in opkomst in deze jaren. Enerzijds andere vormen van openbaar 
vervoer, zoals bus en tram en anderzijds het particuliere vervoer per auto en motor. Bovendien 
ondervindt het goederenvervoer de concurrentie van de vrachtauto. 
 
De gevolgen van deze ontwikkelingen leiden ertoe dat in deze jaren er sprake is van een 
versobering van het ontwerp van stations. Bovendien besluiten de verschillende 
spoorwegmaatschappijen meer te gaan samenwerken. Deze laatste ontwikkeling mondt 
uiteindelijk uit in de oprichting van de NV Nederlandse Spoorwegen op 2 augustus 1937. 
Hiermee was de overheid de enige belanghebbende in de spoorwegen. 
 
Na verloop van tijd kwam echter het inzicht dat de concurrentiestrijd met auto, bus en vrachtauto 
zinloos was. Het nieuwe inzicht was het richten op de voordelen van de spoorwegen, namelijk het 
snel overbruggen van grote afstanden. Dit werd gekoppeld aan het denken over een betere 
afstemming tussen de verschillende vormen van transport. Uit deze gedachte is het idee ontstaan 
om het traditionele stationsplein te gaan gebruiken als knooppunt voor openbaar vervoer.  
 
Vanaf de jaren 30 komt dit nieuwe inzicht ook tot uitdrukking in de ontwerpen, zowel in vorm als 
functie voor nieuwe stationsgebouwen. Een voorbeeld hierbij is het Amstelstation. De combinatie 
van beton en glas versterkt het gevoel van toegankelijkheid. Terwijl buiten de aanwezigheid van 
toevoerlijnen voor bussen, taxi’s en auto’s en kruisingsvrije voetpaden er op wijzen dat naar een 
integratie van de verschillende vormen van vervoer wordt gestreefd. De grote stationshal is nu 
een schakel geworden tussen stedelijke ruimte en de perron’s. 
 
Gedurende de periode tussen 1930 en 1950 beschikte de NS over een ontwerpafdeling voor 
Noord en een voor Zuid Nederland. Het beeld van de stations uit deze tijd wordt dan ook bepaald 
door twee architecten. Voor Noord Nederland is ir. H.G.J. Schelling de architect. Van zijn hand is 
ook het huidige station in Arnhem. Voor Zuid-Nederland is ir. S. van Ravesteyn de ontwerper. 
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Afbeelding 4.3: Amsterdam Amstel Afbeelding 4.4: Arnhem CS 
 
Uit de vergelijking tussen de afbeeldingen 3.3 en 3.4 blijkt dat er sprake is van een grote mate 
van uniformiteit in stationsontwerpen. Dit is een van de gevolgen van het hebben van een vaste 
architect. De voordelen zijn da grote herkenbaarheid voor de reizigers. Het nadeel is dat de 
verschillende stations geen eigen identiteit hebben. 
 
In 1950 worden deze personen opgevolgd door ir. K van der Gaast en worden de twee 
ontwerpafdelingen weer samengevoegd. Hij is grondlegger voor een aantal veranderingen in 
vormgeving en organisatie, die uiteindelijk hebben geleid tot het “hedendaagse station”. Een van 
de aspecten hiervan is de grote nadruk die hij legt op de overkapping, “de centrale kap”. Alle 
andere voorzieningen worden onder deze kap samengevoegd. Bovendien betrekt de kap het 
voorplein duidelijk bij het station. Een goed voorbeeld hiervan is het station in Tilburg. Vanaf dit 
moment worden de werkzaamheden van de architect en de constructeur ook veel meer 
geïntegreerd. Waar vroeger de architect het stationsgebouw ontwierp en de constructeur de 
daarachter gelegen stationskap, worden vanaf dit moment de twee disciplines veel meer 
geïntegreerd. 
 

Afbeelding 4.5: Tilburg CS Afbeelding 4.6: Tilburg CS vanaf perron 
 
Vanaf de jaren 60 maakt het spoorwegbedrijf een grote ontwikkeling door. De nadruk komt te 
liggen op snel en efficiënt overstappen van de ene vorm van vervoer naar de andere. Een gevolg 
hiervan was dat de grote zelfstandige wachtruimtes overbodig werden. Door al in een vroeg 
stadium gebruik te maken van de diensten van constructeurs is er sprake van een sterkere 
integratie van de twee disciplines in de stationsontwerpen uit deze tijd. Ook de treinhalte wordt 
verbeterd. 
 
In de jaren 80 wordt voortgeborduurd op deze ontwikkelingen. Door het grotere aantal 
verschillende architecten dat voor Holland Railconsult werkt en door het inhuren van externe 
architecten worden in deze jaren een aantal stations neergezet die zeer divers in 
verschijningsvorm zijn te noemen. Bij nadere beschouwing blijken er echter toch een aantal 
gemeenschappelijke, theoretische en praktische, uitgangspunten met betrekking tot het 
stationsconcept aan ten grondslag liggen. 
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Enkele kenmerken die in vele van deze ontwerpen terugkomen, zijn het parapluprincipe; het zo 
veel mogelijk onder een kap brengen van alle reizigersvoorzieningen. Ook wordt er zoveel 
mogelijk gestreefd naar integratie tussen het station en de omringende bebouwing. Ook het 
invoegen van andere vormen van openbaar vervoer en of andere belanghebbende in een 
gebouw, waarbij de eigen identiteit niet wordt verloren is een van deze kenmerken. Een 
transparante voorgevel, waarmee stad en station dichterbij elkaar worden gebracht. Bovendien 
draagt deze transparantie bij tot een gevoel van veiligheid bij de reiziger. Het gebruik van 
(dag)licht wordt verder doorgezet door gebruik te maken van vides om licht op de laagste 
niveau’s binnen te krijgen. Om de veiligheid verder te vergroten en de overzichtelijkheid van het 
station te vergroten wordt het aantal steunpunten op de perrons teruggebracht naar een 
minimum. De stations fungeren als een baken binnen de omgeving waarin het zich bevindt. 
Bovendien is door het consequent toepassen van een eigen huisstijl in inrichting en 
voorzieningen de herkenbaarheid groot. Typische voorbeelden zijn Amsterdam Duivendrecht en 
Rotterdam Blaak. 
 
4.2.3: De 21ste eeuw: Wat voor ontwikkelingen zijn er op termijn te verwachten in verband met 
het ontwerp van stations?. Na de grootse vlucht die vervoer per rail in zijn beginperiode heeft 
genomen is er in het begin van de twintigste eeuw het verval ingezet. Recentelijk is er sprake van 
een opleving van de belangstelling voor vervoer per rail. De te verwachten nieuwe ontwikkelingen 
hangen in een aantal gevallen sterk samen met de gronden voor deze hernieuwde belangstelling. 
 
- Treinen zijn milieuvriendelijk: Door een nog steeds toenemend bewustzijn over milieu binnen de 
hedendaagse samenleving staat vervoer per rail meer en meer in de belangstelling. Treinen 
produceren in verhouding tot auto, bus of vliegtuig minder broeikas gassen. Hernieuwde 
interesse leidt tot nieuwe investering in het spoorwegennet en de bijbehorende stations. 
 
- Treinen worden weer concurrerend: Door de ontwikkeling van nieuwe, snellere treinen (zoals 
TGV/HSL) is er ook voor wat langere reizen sprake van een concurrerend alternatief ten opzichte 
van het vliegtuig (London-Paris). Bovendien is een bijkomend voordeel van de trein dat het 
vervoer plaats heeft van stadscentrum naar stadscentrum. Dit in tegenstelling tot auto’s en 
vliegtuigen, waarmee men zich van stadsrand tot stadsrand verplaatst 
 
- Het station als het hart van (centrum)vernieuwing: Een ander zeer belangrijk aspect in de 
huidige opleving van belangstelling voor rail en station is het feit dat veel steden een mogelijkheid 
zien om door middel van een nieuw station een impuls te geven tot grootschalige vernieuwing 
van het stadscentrum. Waarin de afgelopen decennia de vernieuwing steeds verder naar de 
stadsranden plaats had is er sprake van een hernieuwde belangstelling om de veelal 
verpauperde stadscentra hoogwaardig te vernieuwen. De katalysator hierin is vaak het station. 
Door een hoogwaardige nieuwbouw te creëren wordt geprobeerd om het centrum aantrekkelijker 
te maken voor zowel bedrijfsvestiging, als huisvesting. 
 
- Het station als een stedelijk element (1): Hiermee samenhangend is er sprake van een 
ontwikkeling van het station tot veel meer dan slechts een verkeersknooppunt. Net als in de 
stadscentra wordt vaak gestreefd naar een rijke mengeling van functies in de grotere stations. Dit 
is iets wat we op een kleinere schaal in de grote stations al tegenkomen. Het station is allang niet 
meer alleen een kaartverkooppunt, een wachtruimte en een aantal al dan niet overkapte perrons. 
Op een station bevinden zich tegenwoordig allerlei voorzieningen, waaronder restaurants, 
winkels kantoren en banken. Hierdoor zijn sommige stations zelfs een soort verkleinde weergave 
van een stad met al zijn verschillende functies. 
 
- Het station als stedelijk element (2): In veel gevallen vormen de spoorlijnen een barrière tussen 
twee delen van een stad of dorp. In veel gevallen kan het station dienst doen als brug of tunnel 
en een verbinding tussen de twee verschillende delen vormen. 
 
- Het station als centraal verkeersknooppunt: Op stationspleinen vindt men sinds de 30er jaren al 
een verzamelpunt voor andere vormen van (openbaar) vervoer. Deze bundeling van krachten 
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kan en zal in het steeds drukker wordende verkeer nog altijd verder doorgevoerd moeten worden. 
De ontwikkeling van het beconcurreren van andere vormen van vervoer naar het zoeken van 
samenwerking gaat steeds verder, dit geldt niet alleen zoals in het verleden voor bus en auto, 
maar ook steeds meer voor vliegtuigen. Steeds vaker worden er stations naast vliegvelden 
gerealiseerd. 
 
Naast een overzicht van de ontwikkeling van het station vanaf de beginjaren van de spoorwegen 
tot de te verwachten ontwikkelingen in de nabije toekomst is het natuurlijk ook interessant om een 
goed overzicht te krijgen van de verschillende hoofdvormen die een station kan hebben. 

4.3: Stationstypen 
Er zijn in verschijningsvormen en functioneren een aantal verschillende type stations te 
onderscheiden. Hieronder worden de belangrijkste afzonderlijke typen even genoemd. Tevens 
worden de belangrijkste kenmerken van elk type kort weergegeven. Uiteraard bestaan er 
natuurlijk allerlei tussenvormen tussen deze types. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan de 
stations, waarbij de sporen ondergronds gelegd worden (ondergronds station) en waarbij op 
maaiveld zich het stationsgebouw bevindt boven de sporen (brugstation). 
 
4.3.1: Façadestation: Eigenlijk het oerontwerp voor de grote stations uit de 19de eeuw en nog 
steeds een veel voorkomend ontwerptype. Een grootse monumentale vertrekhal vaak gelegen 
aan een plein vormde het moderne antwoord op de middeleeuwse stadspoort. Achter deze 
monumentale vertrekhal bevindt zich dan de perrons onder een grote, vaak transparante, 
stationskap. Tegenwoordig is de monumentale vertrekhal veelal volgebouwd met winkels, 
restaurants en kantoortjes en is het plein een knooppunt voor taxi’s bussen trams en autoverkeer 
geworden. De vertrekhal had vaak een klassieke uitstraling om de reizigers die deze nieuwe 
vorm van transport nog wantrouwde gerust te stellen. Achter het stationsgebouw bevonden zich 
dus de perrons. Deze werden overkapt door een grote, vaak, transparante stationskap.Het 
stationsgebouw wat weinig meer bevatte dan de kaartverkoop en ruimte voor de reizigers om te 
wachten deed door het grootse monumentale karakter dienst als een visitekaartje van en voor de 
stad. Een uitnodiging aan de reizigers om de stad te bezoeken en een uitnodiging aan de 
bewoners van de stad om te reizen. De stationskap was vaak juist zeer modern van vormgeving, 
gebruik makend van nieuwe materialen als staal en glas. Het transparante karakter en de grote 
overspanningen werden gebruikt om het moderne karakter van vervoer per spoor te laten zien. 
(Voorbeelden zijn Amsterdam CS en Arnhem CS) 
 
4.3.2: Eilandstation: Een type dat een wat kortere bestaansgeschiedenis kent dan het 
façadestation. Bij een eilandstation is er sprake van een (of meerdere) brede perrons. Op deze 
perrons worden vervolgens alle functies ondergebracht in een of meerder kleine gebouwtjes. Dus 
kaartjesverkoop, wachtruimte, commerciële diensten enzovoorts. Worden op de perrons 
gevonden. De perrons kunnen bereikt worden door een bewaakte gelijkvloerse kruising van de 
sporen, zoals over het algemeen in Nederland gebruikelijk is. In het buitenland is een 
ongelijkvloerse kruising van de sporen door of een brug of een tunnel gebruikelijk. Veel 
treinhaltes zijn opgebouwd volgens het eilandstationsprincipe. Een treinhalte is een klein station 
wat vaak uit niet meer dan enkele kleine wachthokjes en een kaartverkooppunt bestaat. 
(Voorbeelden zijn Dieren en Geldermalsen) 
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Afbeelding 4.7: Station Dieren Afbeelding 4.8: Station Best 
 
4.3.3: Ondergrondse stations: Een type station wat niet alleen voor metro stations wordt 
gebruikt, maar ook als treinstation. Soms ligt het spoor op een soort spoordijk of is er sprake van 
natuurlijke hoogteverschillen is de situatie en dan kan het aantrekkelijk zijn een ondergronds 
station aan te leggen. Ook op plaatsen waar de geluidsoverlast beperkt dient te worden, of het 
spoor niet als obstakel in de stad mag liggen. Het principe is identiek aan dat van het brugstation 
alleen liggen hier de sporen boven of naast het stationsgebouw en bevindt het stationsgebouw 
zich ondergronds. Hierbij doet zich dan ook het omgekeerde probleem voor. Namelijk daar waar 
het bij een groot brugstation moeilijk kan zijn om voldoende daglicht op de perrons te krijgen, kan 
het bij een ondergronds station moeilijk zijn om voldoende daglicht in de stationshal te krijgen. 
(Voorbeelden zijn Rotterdam Blaak en Best). 
 
4.3.4: Brugstations: Een type dat ook een stuk moderner is dan het façadestation. Hierbij 
bevinden de voorzieningen zich boven het spoor. Alle functies zijn samengebracht in een 
bebouwing over de sporen. Deze bebouwing doet direct dienst als (deel van de) stationskap. In 
geval van een klein station zal er slechts sprake zijn van een loopbrug over de sporen om van 
perron naar perron te gaan. Bij grote stations zal er sprake zijn van een groot gebouw over de 
sporen wat soms zelfs meer weg heeft van een winkelcentrum dan een station (Utrecht CS is 
hiervan een voorbeeld). 
 
Een bijzonder type station dient nog even een aparte vermelding te krijgen. Dit is het, vaak als 
een facadestation uitgevoerde, kopstation. In een kopstation (vaak een eindpunt voor spoorlijnen) 
komen en vertrekken treinen aan dezelfde kant. Dit in tegenstelling tot de meeste stations, waar 
sprake is van een doorgaande route. 

4.4: Functioneel 
Bij het ontstaan van de spoorwegen was het station alleen maar een vaak houten perron. Al snel 
zette er zich een ontwikkeling in, waarbij echte stations gebouwd werden. Deze stations waren 
vrijwel altijd façadestations. Deze stations bestonden vrijwel zonder uitzondering uit een groot 
monumentale stationsgebouw vaak gelegen aan een groot plein. Achter het stationsgebouw 
bevinden zich de perrons. Deze werden vaak overkapt door een grote vaak transparante 
stationskap. Het stationsgebouw bevatte weinig meer dan de kaartverkoop en ruimte voor de 
reizigers om te wachten De stationskap was vaak juist zeer modern van vormgeving, gebruik 
makend van nieuwe materialen als staal en glas. Het transparante karakter en de grote 
overspanningen werden gebruikt om het moderne karakter van vervoer per spoor te laten zien. 
 
Het klassieke station was dus eigenlijk heel simpel van opzet. Het gevolg van het geringe aantal 
functies dat het diende te bevatten. Het moderne station kent een veel complexere opbouw. 
 
Het moderne station kent een groot aantal verschillende functies en dient een veel grotere stroom 
reizigers te verwerken. Veel reizigers maken bovendien gebruik van een groot aantal 
verschillende faciliteiten. Nog steeds is er bij de stations sprake van een voorplein, maar was dit 
in het verleden een echt verblijfsgebied, tegenwoordig is dit een plaats waar de reiziger wisselt 
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van de ene vorm van vervoer naar de andere. De stationshal bevat nog steeds de 
kaartverkooppunten en soms ook een wachtruimte. Alleen zijn deze tegenwoordig aangevuld met 
allerlei (vaak kleine) winkels, restaurants. Ook is de informatievoorziening rond vertrek en 
aankomsttijden toegenomen en zijn er allerlei extra voorzieningen, zoals telefooncellen, snoep- 
en drankautomaten.  
 
Dus de hoofdonderdelen zijn veelal gelijk gebleven: 
 
 - Voorplein 
 - Stationshal 
 - Perrons (met overkapping) 
 
In de loop der tijd is de vormgeving van die elementen natuurlijk wel gewijzigd en aangepast aan 
de gewijzigde behoeften van de reizigers. De voornaamste wijziging zit echter in het steeds 
verder toenemende voorzieningenniveau op stations. In veel gevallen is het stationsplein van een 
groots entreeplein verandert in een groot verkeersplein, waar de reiziger kan kiezen voor bus, 
taxi, tram of metro. Terwijl de stationshal die oorspronkelijk slechts een loket en een wachtruimte 
bevatte tegenwoordig vaak ook een behoorlijk aanbod aan winkels en horeca kent. Bovendien 
wordt tegenwoordig veel meer naar integratie tussen stationshal en stationskap gestreefd, waar 
dat in het verleden twee duidelijk gescheiden elementen waren. 

4.5: Referentieprojecten 
Tot slot worden enkele referentieprojecten toegelicht die ik als voorbeeld, inspiratie of 
vergelijkingsmateriaal tijdens het ontwerpproces heb gebruikt. Voor een compleet overzicht van 
de projecten, die als referentieproject zijn bekeken verwijs ik naar bijlage B: Referentieprojecten. 
De projecten verschillen in allerlei aspecten, zoals vormgeving, situatie en programma, maar elk 
project heeft wel enkele specifieke elementen die ik graag in mijn ontwerp wil laten terugkomen. 
 
4.5.1: Porta Susa, Turijn: Het eerste project is het ontwerp dat door het Franse bureau AREP is 
gemaakt voor een nieuw station, Porta Susa, in Turijn. Het station moet gerealiseerd zijn voor de 
winterspelen van 2006. Het wordt het eerste station op de HSL verbinding tussen Parijs en 
Rome. Het station wordt onderdeel van een grote stedelijke herontwikkeling. Belangrijk onderdeel 
hierbij is dat alle spoorlijnen beneden maaiveld aangelegd gaan worden. 
 

  
Afbeelding 4.9: Toren Afbeelding 4.10: doorsnede 
 
Het kavel is rechthoekig en langwerpig (380m lang, 40m breed). Dit en aspecten als de lengte 
van TGV’s en de behoefte aan de mogelijkheden tot een gefaseerde oplevering van het project 
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dicteren de lange smalle hoofdvorm van het project. De hoofdvorm bestaat uit een galerij die 
paralel loopt aan de hoofdverkeersader van de stad, de “Spina”. 
 
Het ontwerp is een op maaiveldniveau met glas overdekte straat. Deze vormt een verbinding 
tussen het oude station en een nieuwe publieke ruimte en huisvest onder andere transport 
gerelateerde diensten, winkels en restaurants. Deze functies liggen aan een flauwe helling van 
ongeveer 3%. Vanuit de publieke ruimte verdeeld de straat zich in 2 delen. Het ene deel is een 
hellingbaan naar de perrons, het andere is een horizontale straat. Deze twee delen komen weer 
samen in de buurt van de toren. Deze 100m hoge toren zal plaats bieden aan twee hotels en 
kantoren. De hellingbaan en de overdekte straat vormen zo een kruising van trein-, metro-, tram- 
auto en taxipassengiers. 
 

Afbeelding 4.11: Aanzicht straat Afbeelding 4.12: Interieurshots 
 
Om de ingangen te markeren is het glazen dak omhoog gebogen. Op deze wijze wordt de illusie 
van vleugeldeuren te wekken. Met behulp van deze entrees is de galerij niet alleen in 
langsrichting te doorkruisen, maar ook in dwarsrichting. Zo ontstaat er een verbinding tussen de 
Spina en de Corso Bolzano. De wijze waarop met de verschillende volumes is omgesprongen in 
het ontwerp komt voort uit een complex van factoren, waarin de organisatie van verkeersstromen, 
transparantie en een verbeterde bruikbaarheid van de publieke ruimte een voorname rol in 
spelen. Bovendien is er speciale aandacht besteed aan aspecten als sociale veiligheid en het 
onderhoud van het gebouw. 
 
De oplossing om de verschillende functies aan die straat in een soort afdalende galerij onder te 
brengen is interessant en levert een bijzondere binnenruimte, de overdekte glazen galerij. 
Transparantie van de kap en het gebruik van vides is hierbij een belangrijk middel om de 
eenvoudige routing nogmaals te benadrukken. Bovendien speelt de transparantie een belangrijke 
rol in het gevoel van veiligheid dat de reiziger moet hebben.  
 
Zowel de galerij, als de toren worden gekenmerkt door een eenvoudige, maar effectieve 
vormgeving van de hoofdvolumes. Dit heeft als gevolg dat reizigers zich makkelijker kunnen 
orienteren. Ook is er door het ondergronds aanleggen van de sporen sprake van dubbel 
ruimtegebruik. De centrumlocatie zal hierdoor optimaal worden benut. Door de constructieve 
elementen te herhalen zal er sprake zijn van een eenduidige uitstraling. 
 
4.5.2: Spandau Bahnhof, Berlin (GMP): Een van de twee zeer interessante Berlijnse stations 
ontworpen door Gerkan, Marg & Partners. Het station bestaat uit twee lagen. In de bovenste laag 
bevindt zich het spoorniveau. De onderste laag bevat de stationshal met de overige functie’s, 
zoals de kaartverkooppunten, horeca en winkels. Twee entréegebouwen geven toegang tot de 
hoger gelegen perrons. Een tweede entree is gemaakt door middel van een tunnel ter hoogte van 
de Wilhelmshavener Straþe. 
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Afbeelding 4.13: Doorsnede maquette 
 
De stationshal is 16m breed en 63m lang. Roltrappen en trappen leiden vanaf hier naar de 
perrons. Een golvende plafondstructuur is een dominant ontwerpelement in de verkeerszone 
onder de sporen. De toppen van de golven zijn indirect verlicht en de dalen van de golven zijn 
opgenomen in stroken met directe verlichting. Het plafond is bekleed met metalen panelen.De 
wanden worden gebruikt voor reclamedoeleinden met behulp van vitrines. 
 
Het station wordt door een grote stalen boogconstructie overkapt. Hierin komt ook weer een 
golvend motief terug, wat de eenheid tussen de twee delen versterkt. Deze boogconstructie is 
volledig beglaasd. De gekromde hoofdliggers overspannen van perron tot perron een afstand van 
18m. Tusse de hoofdliggers is een fijn netwerk van stalen stijlen en regels aangebracht, die met 
behulp van kruizen worden gestabiliseerd. 
 

 
Afbeelding 4.14: Stationskap Spandau Bahnhof Afbeelding 4.15: Doorsnede maquette 
 
De eenvoudige stapeling van de sporen boven de stationshal is ook een mooi voorbeeld van 
dubbel ruimtegebruik. Hoewel door het ontbreken van een vide er geen directe visuele relatie 
tussen de twee ruimtes is, zorgt het golfmotief wel voor eenheid. Door de eenvoudige vormgeving 
is het een overzichtelijk station, waarin de reiziger zich makkelijk kan orienteren. Ook de hoge 
mate van transparantie draagt bij aan het gemak waarmee reizigers zich kunnen orienteren. De 
hoge mate van transparantie draagt bovendien bij aan de positieve beleving van het station op 
het gebied van veiligheid. De contructie kenmerkt zich ook weer door een repetitieve lineaire 
structuur. Dit betekent een eenduidige, goed leesbare constructie. 
 
4.5.3: Lerhter bahnhof, Berlin (GMP): Op de historische locatie van Lerhter Bahnhof verrijst 
momenteel een groot nieuw station. Het station ligt op een spoorwegkruising van een noord-
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zuidverbinding met de oost-westverbinding. De perronoverkapping loopt in oost-westrichting, is 
430m lang en is in zijn geheel overdekt met een glazen dak.  
 

 
Afbeelding 4.16: Entree Afbeelding 4.17: Doorsnede Lerhter Bahnhof 
 
Deze stationskap loopt door twee bouwblokken die de noord-zuidorientatie van het ondergrondse 
station benadrukken. Tussen deze twee bouwblokken ligt de stationshal. De stationshal is 50m 
breed en 170m lang en is net als de perronoverkapping transparant. De stationshal heeft de 
uitstraling van een poort. Het is namelijk naast station ook de verbinding tussen twee stadsdelen, 
het regeringskwartier enerzijds en de stad anderzijds, die door de spoorlijnen van elkaar 
gescheiden zijn. 
 
Grote vides in de stationshal zorgen ervoor dat daglicht zelfs op de ondergrondse niveaus kan 
doordringen. Het is daardoor voor de reizigers, zelfs op de laagste niveaus, evenvoudig zich te 
orienteren. In de bouwblokken wordt de constructie in het zicht gelaten. Ook de gebogen kabels 
die de gebouwen de uitstraling van een hangbrug geven zijn duidelijk zichtbaar. De gevels 
roepen hetzelfde beeld van lichtheid en transparantie op als de perronoverkapping. Hiermee 
wordt eenheid in het ontwerp gecreeerd. 
 

Afbeelding 4.18: aanzicht kruising Lerhter Bahnhof Afbeelding 4.19: Perronkap Lerhter Bahnhof 
 
In dit ontwerp is ook weer gekozen voor een aantal zeer simpele hoofdvolumes, waarin alle 
functies worden ondergebracht. Deze eenvoud maakt het voor de reizigers makkelijker om zich te 
orienteren wanneer ze zich op een dergelijk complex knooppunt van verkeersstromen bevinden. 
De benutting van daglicht is ook voor dit ontwerp een belangrijk item. Het daglicht wordt ook hier 
gebruikt als hulpmiddel in de orientatie van reizigers. In het ontwerp is sprake van dubbel 
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ruimtegebruik, maar in tegenstelling tot de voorgaande ontwerpen is het hier gewoon 
noodzakelijk, aangezien twee spoorlijnen elkaar kruisen. 
 
4.5.4: Stadelhofen station, Zurich (Calatrava):. Het station maakt onderdeel uit van het locale 
spoorwegennet. In verband met toekomstige ontwikkelingen en de verwachte groei zijn reeds in 
de ontwerpfase een extra perron en spoor meegenomen. 
 

Afbeelding 4.20: Aanzicht situatie Afbeelding 4.21: Aanzicht perron en galerei 
 
De locatie bevindt zich op een plaats waar de restanten van de stadsmuren over de sporen 
hangen en het spoor kortstondig bovengronds komt. Een tweede moeilijkheid is het nodige 
hoogteverschil in de situatie. In langsrichting loopt het spoor eerst onder een flauwe helling 
omhoog en vervolgens onder een flauwe helling weer omlaag. In de richting dwars over de 
sporen is het verval zeer groot. Tot slot ligt het spoor over de gehele lengte in een bocht. 
 
De belangrijkste onderdelen zijn een wand die zich op enige afstand van de perronrand bevindt. 
De galerij die die het spoor dat het dichtst bij de berg ligt overdekt. De verbindingsbruggen en 
een zone met commerciele functies die dienst doet als verbindingstunnel en toegang tot het 
middelste perron. De tegenstelling tussen het dal en de berg, die in de situatie tot uitdrukking 
komt, wordt benadrukt in de constructieve elementen. Lichte stalen bruggen verbinden de twee 
delen. De overige elementen, perronoverkappingen zijn zodanig ontworpen dat er een eenheid in 
het ontwerp ontstaat. 
 

 
Afbeelding 4.22: Aanzicht situatie Afbeelding 4.23: Aanzicht perron en galerei 
 
Op een onmogelijke locatie, een locatie die door allerlei randvoorwaarden de ontwerper zeer 
beperkt in zijn mogelijkheden heeft Calatrava een van zijn fraaiste projecten gerealiseerd. Een 
stationsgebouw, waarin optimaal gebruik is gemaakt van de beperkingen (of de mogelijkheden) 
die de situatie biedt. Zowel de kromming in het spoortraject, als de ligging tegen een berg heeft 
nadrukkelijk invloed gehad op het ontwerp. In tegenstelling tot de meeste hiervoor aangehaalde 
referentieprojecten kenmerkt dit project zich door een veel meer organische vormgeving. In dit 
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organische beeld zijn op bijzonder fraaie wijze eigenlijk optimaal gebruik gemaakt van de 
mogelijkheden van zowel beton, als staal als constructie-elementen. Door de grote mate van 
repetitie doet de constructie ondaks zijn organische karakter niet rommelig of “onlogisch” aan 
 
4.5.5: Conclusies referentieprojecten Samenvattend zijn uit de hiervoor aangehaalde 
referentieprojecten een aantal punten te halen, die ik ook graag op enigerlei wijze wil realiseren 
binnen mijn ontwerp.  
 
Daglicht en transparantie: In bijna alle ontwerpen is zeer veel aandacht besteed aan de 
hoeveelheid daglicht en de lichtinval in het gebouw. In de ontwerpen zijn hiervoor een groot scala 
aan verschillende oplossingen gebruikt, bijvoorbeeld glasdaken/openingen in daken, zeer veel 
glas in de gevels, vides etc. Het belang van daglicht is zeer groot in elk gebouw, maar zeker in 
stationsgebouwen. Het gebouw zal door de gebruikers als prettiger en veiliger worden ervaren 
indien er sprake is van grote hoeveelheden daglicht. Ook zal de reiziger zich beter en makkelijker 
kunnen orienteren. 
 
Eenvoudige vormgeving: In een aantal van de projecten wordt met behulp van een aantal zeer 
eenvoudige hoofdvormen een bijzonder fraai totaalbeeld gerealiseerd. Een bijkomend voordeel 
van het kiezen voor enkele simpele hoofdvolumes is dat het makkelijker is voor de gebruikers van 
het gebouw om zich te kunnen orienteren in het gebouw 
 
Integratie en dubbel ruimtegebruik: In een groot aantal van de ontwerpen wordt boven of onder 
de sporen een verblijfsgebied (plein/hal/ galerij) gecreëerd, waar de reizigers de ondersteunende 
functies kan vinden. (Kaartverkoop, winkels, horeca). Door deze vorm van dubbel ruimtegebruik 
en integratie van functies kan de reiziger een groot aanbod aan diensten geboden worden. Het is 
bovendien een typerend kenmerk voor een sation waar de reiziger als uitgangsunt heeft gediend 
bij het maken van het ontwerp. 
 
Inpassing in de situatie: In bijvoorbeeld het ontwerp voor Stadelhofen Zurich, maar ook Lehrter 
bahnhof in Berlin is optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden en aanleidingen die volgen 
uit de situatie. Het station wordt in het geval van Stadelhofen eigenlijk opgenomen in zijn 
omgeving. Bij Lehrter is het station een poort die twee stadsdelen die door het spoor van elkaar 
gescheiden zijn met elkaar verbindt. 
 
Structuur en constructie: In alle projecten komt een bepaalde repetitie van constructieve 
elementen voor. Deze komt veelal voort uit een lineaire structuur. Deze lineaire structuur loopt 
vrijwel zonder uitzondering paralel aan de rails. De herhaling van elementen maakt de 
herkenbaarheid van het station groter en heeft natuurlijk ook zeer veel voordelen met bettrekking 
tot productie en bouw. 
 



Arnhem CS  Analyse 

Derksen J.H.W. 36 
S429367 

5: Uitgangspunten 
Voor het ontwerp is het belangrijk duidelijk je uitgangspunten vast te leggen. Deze kunnen 
uiteindelijk een soort criterium vormen, waarmee je ontwerpvarianten kan toetsen om zo tot een 
zo optimaal mogelijk ontwerp te komen. Op dit ontwerp zijn de volgende drie soorten 
uitgangspunten van toepassing. Het programma van eisen, zoals dit in het masterplan voor 
Arnhem Centraal is vastgesteld. Hierop is een aanvullend programma van eisen met betrekking 
tot het station van toepassing. De situatie, inclusief de overgenomen voorstellen uit het 
masterplan is het tweede uitgangspunt. En de uitgangspunten die ik zelf, op basis van de 
gegevens uit de analyse en mijn eigen inzichten formuleer om tot een fraai en goed ontwerp te 
komen. 

5.1: Programma van eisen 
5.1.1: Programma van Eisen Arnhem Centraal: De eerste groep randvoorwaarden betreft dus 
het Programma van Eisen. Het programma van eisen, zoals het is opgenomen in het masterplan 
voor Arnhem Centraal, voor het stationsgebied bestaat globaal uit de volgende onderdelen: 
 

- Stationshal/plein waar ondermeer de volgende functies zijn ondergebracht: 
o NS-loketten 
o Infobalie 
o Restaurants 
o Winkels 

- Kantoren (vloeropp: +/- 31000m2) 
- Woongebouwen 
- Winkels 
- Horeca 
- Conferentiezaal/zalen 
- Busplein voor streek en stadsbussen 
- Taxistandplaats 
- Parkeergarage voor +/- 1000 auto’s 
- Fietsenstalling 

 
5.1.2: Programma van Eisen Station: Het programma voor het stationsgebouw is hierboven 
slechts globaal weergegeven. Het gedetailleerde programma voor het station bestaat uit de 
volgende onderdelen waarbij voor elke functie een indicatie van de voor die functie benodigde 
oppervlakte wordt gegegeven. Allereerst zal het programma voor de stationshal worden gegeven: 
 
NS functies: 

- Kaartverkoop (4 loketten)   120 m² 
- Kaartverkoopautomaten (6 stuks)  20 m² 

 - Kantine NS     100 m² 
 - Stationsrestauratie (incl sanitair)  500 m² 
 - NS Reisbureau    40 m² 
 - NS kiosk     30 m² 
 - Bagagekluizen     20 m² 
 - Vitrines     10 m² 
 - Openbaar sanitair    30 m² 
 - Berging     10 m² 
       880 m² 
 
Commerciele functies: 
 - Boekhandel (Bruna)    60 m² 
 - Muziekwinkel (Free record shop)  40 m² 
 - Bloemenwinkel (Fleurop)   40 m² 
 - Croisanterie     80 m² 
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 - Burgerking     50 m² 
 - Pizzahut     50 m² 
 - Multivlaai     20 m² 
 - Supermarkt (AH)    200 m² 
 - GWK      40 m² 
       580 m² 
 
Perrons: 

- 2 perrons (400m lang, 10m tot 12m breed) 8800m² 
- 2 perrons (300m lang, 8,6m breed)  5160 m² 
      13960m² 

 
Perronvoorzieningen: 

- 4 NS kiosken (1 per perron)   80m² 
- 8 Wachtlokalen (2 per perron)   160m² 
      240 m² 

5.2: Situatie 
Het tweede uitgangspunt is de situatie. In hoofdstuk 3 is hier al ruimschoots aandacht aan 
besteed. Daarom verwijs ik voor uitgebreide informatie hierover terug naar hoofdstuk 3: Situatie. 
Wel zal in afbeelding 5.1: Uitgangssituatie, de uitgangssituatie nog even in beeld worden 
gebracht.  
 

Afbeelding 5.1: Uitgangssituatie 
 
Voor een beeld in meer morfologische zin verwijs ik naar de situatiemaquette. De afbeeldingen 
5.2 en 5.3 tonen deze. In de situatiemaquette zijn de verschillende gebouwhoogtes en het in de 
situatie aanwezige hoogteverschillen duidelijk zichtbaar. 
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Afbeelding 5.2: Situatiemaquette 
 

 
Afbeelding 5.3: Situatiemaquette 

5.3: Ontwerpuitgangspunten 
De derde groep van uitgangspunten bestaat uit een lijst van ontwerpuitgangspunten die ik zelf 
formuleer. Deze uitgangspunten kunnen als een soort checklist gebruikt worden om de 
verschillende ontwerpvarianten aan te toetsen. In vergelijking tot de voorgaande 
randvoorwaarden is deze lijst van randvoorwaarden iets minder “dwingend”. De uitgangspunten 
zijn op te splitsen in een drietal aspecten, stedebouwkundige, architectonische en constructieve 
aspecten.  
 
5.3.1: stedebouwkundige uitgangspunten: De volgende uitgangspunten worden geformuleerd 
wat betreft de inpassing van het gebouw in de situatie: 
 

- Het ontwerp op een logische wijze inpassen in/aansluiten op de situatie 
- Het verbeteren van de relatie tussen Arnhem Noord en de binnenstad 
- Een duidelijk en overzichtelijk stationsgebied creëren 
- Het benutten van de in de situatie aanwezige hoogteverschillen 

 
Het ontwerp op een logische wijze inpassen in/aansluiten op de situatie: Het station en het 
daaromheen gelegen gebied dienen qua opbouw, structuur en inrichting te passen in de 
bestaande stedebouwkundige situatie, dan wel een een aanvulling op de bestaande 
stedebouwkundige situatie te vormen. 
 
Het verbeteren van de relatie tussen Arnhem Noord en de binnenstad: Momenteel is er voor de 
mensen die van Arnhem Noord naar het Centrum willen per fiets of lopend een soort “lange” 
omweg via een perron naar keuze mogelijk. Ook is er een wat achteraf gelegen voetgangersbrug 
over het spoor en de route via de “Zijpse Poort”. Elk van deze routes gaat boven of onder de 
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barrière die door het spoor gevormd wordt langs. Echter een mooie rechtstreekse verbinding zou 
de relatie tussen Arnhem Noord en het Centrum kunnen versterken. 
 
Een duidelijk en overzichtelijk stationsgebied creëren: In de oude situatie waren er twee 
gescheiden busstations en een aantal gebouwen, dat tussen deze twee pleinen in stonden. 
Bovendien is er met een stationshal die ondergronds ligt en slechts via een gang met de perrons 
verbonden is. Dit alles leidt tot een onoverzichtelijk en onduidelijk beeld, waarin de gebruikers 
niet al te goed hun weg kunnen vinden. 
 
Het benutten van de in de situatie aanwezige hoogteverschillen: Op stations heb je altijd te 
maken met elkaar kruisende verkeersstromen. Door op handige wijze gebruik te maken van de in 
de situatie aanwezige hoogteverschillen is het mogelijk om deze kruisende verkeersstromen op 
een optimale manier in te voegen in het ontwerp. 
 
5.3.2: architectonische uitgangspunten: De volgende uitgangspunten worden geformuleerd 
met betrekking tot het architectonische ontwerp van het gebouw: 
 

- Een ontwerp creëren, waarin de constructie een belangrijk aspect is 
- Een interessante ontwerp bereiken door enkele simpele hoofdvormen 
- Een ander belangrijk aspect is transparantie 
- Eenvoudige routing is een belangrijk aspect 
- Een goede benutting van hoogteverschillen 

 
Een ontwerp creëren, waarin de constructie een belangrijk aspect is: In het ontwerp zal, ik 
studeer af bij CO, een belangrijke rol weggelegd zijn voor de constructie. Deze zal een van de 
belangrijke aspecten worden in het architectonische beeld dat ik wil creëren. Op de specifieke 
constructieve ontwerpaspecten wordt verderop nog nader ingegaan. 
 
Een interessante vormgeving bereiken door enkele simpele hoofdvormen: In het ontwerp wordt er 
naar gestreefd om door interactie tussen enkele relatief simpele hoofdvolumes een interessant 
totaalbeeld te creëren. (Een interessant referentieproject is in dat opzicht bijvoorbeeld Lerhter 
bahnhof). De simpele hoofdvolumes bevatten elk een van de hoofdfuncties. Het totaalbeeld 
omvat het complete programma van eisen. 
 
Een ander belangrijk aspect is transparantie: In het ontwerp wordt naar een hoge mate van 
transparantie gestreefd, in het bijzonder voor de stationshal. Dit kan voorkomen in de vorm van 
grote openingen, vides en veel glas in dak en gevels. Dit moet leiden tot een optimale benutting 
van het daglicht, wat bijdraagt aan een prettig beleving bij de gebruikers. Bovendien zal door een 
hoge mate van transparantie er ook sprake zijn van een grote hoeveelheid visueel contact tussen 
de verschillende onderdelen van het ontwerp. Dit maakt het voor de gebruikers makkelijker om 
zich te oriënteren en de weg te vinden. Bovendien zal dit visuele contact ook leiden tot een groter 
gevoel van veiligheid op de minder drukke uren van de dag. 
 
Eenvoudige routing is een belangrijk aspect: Een op eenvoudige wijze goed georganiseerd plan 
zal bijdragen aan een stationsgebouw, waarin de reizigers snel en eenvoudig hun weg kunnen 
vinden. Dit zal nadrukkelijk van invloed zijn op de efficiëntie van de afhandeling van de 
reizigersstromen. Bovendien zal dit door de gebruikers als zeer prettig worden ervaren. 
 
Een goede benutting van hoogteverschillen: Dit punt is ook al genoemd onder de 
stedebouwkundige uitgangspunten, aangezien het zich op het grensvlak tussen beide bevindt. 
 
5.3.3: Constructieve uitgangspunten: De volgende uitgangspunten worden geformuleerd met 
betrekking tot het constructieve ontwerp van het gebouw: 
 

- De constructie moet een integraal onderdeel vormen van het architectonisch ontwerp 
- Beton zal als constructiemateriaal worden toegepast 
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- Het doel is een “logische” constructie ontwerpen 
- Er zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van prefab beton 

 
De constructie moet een integraal onderdeel vormen van het architectonisch ontwerp: Hiermee 
bedoel ik dat de constructie niet moet worden beschouwd als een noodzakelijk kwaad om een 
bepaald architectonisch beeld te realiseren. De constructie moet gewoon een aspect in het 
ontwerp zijn dat (mede) het beeld bepaald. 
 
Beton zal als constructiemateriaal worden toegepast: In zowel het constructieve, als het 
architectonische ontwerp wordt rekening gehouden met (wordt ontworpen op basis van) het feit 
dat in principe beton als constructiemateriaal zal worden gaan toegepast. 
 
Het doel is een “logische” constructie ontwerpen: Er worden dus geen “onmogelijkheden” van de 
constructie gevraagd. Dit betekent geen reusachtige overspanningen in beton etc. Bovendien zal 
daar waar een ander materiaal een betere optie is dan beton gebruik worden gemaakt van 
andere materialen. 
 
Er zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van prefab beton: Gezien de situatie die 
aspecten van bouwen in een stadscentrum en bouwen boven het spoor herbergt is er zeker een 
reden om al in de ontwerpfase rekening te houden met de mogelijkheden en consequenties van 
het toepassen van prefab elementen in het ontwerp. 

5.4: Functionele uitgangspunten 
Naast de bovenstaande uitgangspunten heeft de analyse van het station als gebouw ook nog 
enkele uitgangspunten voor het architectonische gedeelte mijn stationsontwerp opgeleverd. Deze 
uitgangspunten zijn afhankelijk van de wijze waarop je het station als gebouw kunt benaderen. 
Deze benaderingswijzen geven enkele aanknopingspunten om het ontwerp op te baseren. Hierbij 
komen zowel functionele zaken, als vorm en ook constructie aan de orde. 
 
5.4.1: Het station als verkeersknooppunt: De belangrijkste functie van het station is de reiziger 
de mogelijkheid bieden op een goede en efficiënte wijze van de ene vorm van vervoer op de 
andere te laten overstappen. Op een station vindt men altijd een grote stroom mensen die zich 
van de ene naar de andere vorm van vervoer begeven. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met zowel voetgangers, fietsers, auto’s, als openbaar vervoer, zoals bussen, trolley’s, 
taxi’s en natuurlijk treinen. De volgende zaken zijn dus zeer belangrijk hierin: 
 

- Zichtlijnen en orientatie 
- Orientatie en doorstroming 
- Looplijnen 
- Overstaptijd 

 
Zichtlijnen en orientatie: Het is belangrijk dat reizigers snel en gemakkelijk de weg kunnen vinden 
van punt A naar punt B. Door de toepassing van veel glas heeft de reiziger uitzicht op treinen, 
bussen, de taxistandplaats etc. Bovendien kan de reiziger zich, ook al is hij onbekend met de 
situatie, beter orienteren als hij meer overzicht heeft. 
 
Orientatie en doorstroming: Om onnodig oponthoud te voorkomen is het belangrijk dat de reiziger 
zich snel kan orienteren en uitvinden in welke richting hij zich moet begeven. De constructie 
(bijvoorbeeld kolommenrijen) en daklichten kunnen worden ingezet om de reizigersstromen in 
bepaalde richtingen te leiden. 
 
Looplijnen: Looplijnen dienen niet te lang te zijn om efficiënt te blijven. Bovendien zal de 
efficiëntie groter worden als er op looplijnen zo weinig obstakels aanwezig zijn. Ook hier geldt 
weer dat de constructie en daklichten gebruikt kunnen worden om de looplijnen te accentueren. 
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Overstaptijd: Er zal een goede verbinding tussen de verschillende vormen van vervoer 
noodzakelijk zijn. Door een goede integratie van het station met andere vervoersvormen tot stand 
te brengen zal het gebruik van het station intensiveren. 
 
5.4.2: Het station als landmark: Een tweede functie die het station kan vervullen is die van 
landmark en oriëntatiepunt. Vanuit de geschiedenis heeft het station in veel steden de functie van 
de stadspoort overgenomen. Een fraai en representatief station doet dienst als visitekaartje voor 
zowel de stad, als de spoorwegen. Vanuit dit idee heeft het station de volgende functies te 
vervullen:  
 

- Orientatiepunt 
- Visitekaartje 
- Startpunt voor een opwaardering van (een deel) het stadscentrum 

 
Orientatiepunt: Om als oriëntatiepunt te kunnen dienen is het belangrijk dat het station als 
zodanig herkenbaar is. Een typisch element in de vormgeving van het station is (zijn) de grote, 
vaak gebogen perronkap(pen). Maar ook het voorplein, waarop vaak allerlei vormen van 
(openbaar) vervoer samenkomen en de grote centrale vertrekhal zijn klassieke elementen in de 
vormgeving. 
 
Visitekaartje: Het station is dus een visitekaartje van de stad, dat de reizigers uitnodigt de stad in 
te gaan. Het station is het visitekaartje van de spoorwegen, dat de inwoners van de stad moet 
aanmoedigen om de trein te nemen. 
 
Startpunt voor een opwaardering van (een deel) het stadscentrum: Door een hoogwaardig 
ontwerp van het station kan het station als katalysator werken in de vernieuwing van het centrum. 
De goede bereikbaarheid en fraaie en duurzame uitstraling van het station zullen een impuls 
(kunnen) geven aan de belangstelling voor bedrijfsvestiging en huisvesting in het centrum. 
 
5.4.3: Het station als verblijfsgebied: Hoewel het station zich in eerste instantie kenmerkt door 
mensen die zich verplaatsen is er ook een steeds grotere groep mensen die voor langere of 
kortere duur in het station verblijven. Hiervoor dienen voorzieningen op een station aanwezig te 
zijn. Er bevinden zich dan ook steeds meer (kleine) winkeltjes en restaurantjes en dergelijke op 
het station. Deze kleine winkeltjes en restaurants zijn economisch gezien heel belangrijk voor de 
spoorwegen, aangezien een belangrijk deel van de inkomsten van de spoorwegen gegenereerd 
wordt uit de (verkoop en) verhuur van dergelijke ruimtes. 
 

- Openbaar gebouw 
- Wachtruimte 
- Verzamelpunt 

 
Openbaar gebouw: Het stationsgebouw is het laatste openbare gebouw in de stad en zal daarom 
mensen naar binnen lokken. Mensen die niets te doen hebben en komen kijken naar de treinen, 
maar ook (minder gewenst) zwervers zullen het station bezoeken. 
 
Wachtruimte: Mensen moeten kortere of langere tijd wachten op hun aansluitende trein of bus. In 
de tussentijd zullen deze mensen iets eten of drinken of bijvoorbeeld een tijdschrift kopen. 
 
Verzamelpunt: Vanwege de goede bereikbaarheid maken veel mensen afspraken, waarin het 
station als verzamelpunt fungeert. Het station dient dan veelal als vertrekpunt om ergens 
gezamenlijk naar toe te gaan. 
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6: Inleiding  
Met de gegevens uit de analyse en de aan de hand daarvan geformuleerde uitgangspunten kan 
nu het ontwerp een definitieve vorm krijgen. Het eerste onderdeel is het vastleggen van een 
keuze voor een van de in hoofdstuk 4.3 behandelde stationstypologieën. Hiervoor is op een groot 
aantal criteria die vast gelegd die gebaseerd zijn op de uitgangspunten. Deze zijn vervolgens 
verwerkt in een keuzematrix, waarin elk type voor elk aspect een waardering krijgt. het type dat 
de hoogste gemiddelde waardering krijgt is het meest geschikt als basis voor het ontwerp. 
 
Op basis van de gekozen typologie wordt daarna het stationsgebouw verder ontworpen. Hierbij 
wordt globaal een volgorde op schaal aangehouden die voert van groot naar klein. Allereerst 
wordt de inpassing in en aansluiting op de bestaande situatie verder uitgewerkt. Belangrijke 
aandachtspunten hierbij zijn onder andere de aansluiting op de bestaande bebouwing en de 
bestaande infrastructuur in de situatie. Ook hoe omgegaan dient te worden met het aanwezige 
hoogteverschil in de situatie is een belangrijk onderdeel van de inpassing in de situatie. 
 
Na afronding hiervan ligt er een globaal ontwerp dat verdere uitwerking behoeft. Hiervoor zal 
verder worden ingezoomd op het belangrijkste deel van het ontwerp; het stationsgebouw. Daar 
de voornaamste functie van het station die van verkeersknooppunt is en de voornaamste stroom 
verkeer in de stationshal de stroom langzaam verkeer is zal er uitgebreid gekeken worden naar 
de ontsluiting en routing in het station. Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan de ligging 
van de NS-gerelateerde en de overige functies. 
 
Daarmee is de functionele opzet van het plan klaar. De volgende stap is nog iets gedetailleerder 
inzoomen op de stationshal om zo structuur in het plan aan te brengen. Hierbij zijn twee aspecten 
zeer belangrijk. Ten eerste de ontmoeting tussen de twee elementen waaruit het plan is 
opgebouwd, de stationshal en loopbrug. Het tweede deel dat hierbij een rol speelt en ook nauw 
samenhangt met het eerste is de constructie van het gebouw en de voorwaarden waaraan deze 
dient te voldoen. Daarmee liggen alle ontwerpaspecten vast om te komen tot een functioneel, 
goed doordacht en fraai definitief ontwerp. 
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7: Bepaling stationstype 
In de analyse hebben we gezien dat er vier hoofdtypologieën zijn, waarin stations kunnen worden 
onderverdeeld. Aangezien de beslissing over de typologie een grote invloed heeft op het gehele 
ontwerp is de eerste beslissing die gemaakt moet worden welk type station wil ik gaan realiseren. 
Er zijn allerlei ontwerpaspecten die een rol spelen in die beslissing. Om te komen tot een 
gefundeerde keuze is er een matrix opgezet, waarin voor elke variant een beoordeling wordt 
gegeven op basis van de uitgangspunten. Hiertoe worden op basis van de in de in hoofdstuk 5 
genoemde uitgangspunten vier simpele basisontwerpen van elke type station getoetst. 

7.1: Basistypen 
Voor elke typologie wordt nu een eenvoudig basisontwerp gemaakt. De stationstypen zijn de 
hoofdvormen die in hoofdstuk 4.3 zijn beschreven. Voor de volgende basistypen wordt dus een 
ontwerp gemaakt: 
 

- Façadestation 
- Eilandstation 
- Ondergronds station 
- Brugstation 

 
Deze ontwerpen zijn zo eenvoudig mogelijk gehouden. De omliggende bebouwing blijft hierbij 
even buiten beschouwing, maar de hoogteverschillen in de situatie en de ontsluiting en dergelijke 
worden wel meegenomen. Zie ook afbeelding 7.1. Voor elk type wordt vervolgens op basis van 
de algemene karakteristieken van elk station gekeken in hoeverre het tegemoet komt aan de 
uitgangspunten en hoe het in de specifieke uitgangssituatie past. 
 
Façadestation: Het façadestation (afbeelding 7.1) is opgebouwd uit een stationshal (1) die dienst 
doet als entreegebouw. Via een tunnel (2) onder de sporen en perrons kan via een trap het 
perron betreden worden. Op elk perron bevindt zich een kleinschalige overkapping (3). Via een 
trap kan vervolgens de loopbrug (4) over de sporen bereikt worden. Deze loopbrug eindigt op 
maaiveld niveau op de plaats van de oorspronkelijke uitgang Sonsbeekzijde. 
 

3
3
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Afbeelding 7.1: Basisontwerp façadestation 
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Eilandstation: Het eilandstation (zie afbeelding 7.2) zal via een tunnel (2) toegankelijk zijn. Via 
een trap worden de perrons bereikt. Op elk perron bevindt zich een gebouwtje (1), waarover de 
functies van de stationshal verdeeld zijn. Op elk perron bevindt zich een kleinschalige 
overkapping (3). Via een trap kan vervolgens de loopbrug (4) over de sporen bereikt worden. 
Deze loopbrug eindigt op maaiveld niveau op de plaats van de oorspronkelijke uitgang 
Sonsbeekzijde. 
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Afbeelding 7.2: Basisontwerp eilandstation 
 
Brugstation: Bij het brugstation (zie afbeelding 7.3) is de stationshal (1) tegelijkertijd de 
perronoverkapping. Het brugstation (zie afbeelding 7.3) wordt via een loopbrug (2) over de 
sporen ontsloten. Deze loopbrug eindigt op maaiveld niveau op de plaats van de oorspronkelijke 
uitgang Sonsbeekzijde en in een gebouwtje (3) wat de trappen en liften bevat aan de zuidzijde. 
Via een trap zijn de perrons vanuit de stationshal bereikbaar. 
 

2

3

1

Afbeelding 7.3: Basisontwerp brugstation 
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Ondergronds station: Bij het ondergrondse station (zie afbeelding 7.4) is de stationshal (1) onder 
de sporen en perrons aangelegd. Vanaf de zuidzijde is het direct toegankelijk, aangezien het 
station zich hier op maaiveldniveau bevindt. Via een korte gang wordt een gebouwtje (2) bereikt 
dat de trappen en liften bevat die het gebouw naar het noorden ontsluiten. Dit gebouwtje bevindt 
zich op de plaats van de oorspronkelijke uitgang Sonsbeekzijde. Via trappen zijn de perrons 
direct vanuit de stationshal bereikbaar. Op elk perron bevindt zich een kleinschalige overkapping 
(3). 
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Afbeelding 7.4: Basisontwerp ondergronds station 

7.2: Keuzematrix 
7.2.1: Opzet keuzematrix: Op basis van de in hoofdstuk 5 geformuleerde uitgangspunten wordt 
een lijst met eisen opgesteld. Voor elk van de basistypen wordt vervolgens gekeken in hoeverre 
de variant tegemoet komt aan het vereiste. De mate waarin tegemoet gekomen wordt aan de 
eisen wordt uitgedrukt als een waardering in de vorm van een cijfer. Al deze waarden worden ten 
slotte opgeteld en gemiddeld, waarbij voor alle waarden een weegfactor van 1 is aangehouden. 
Het type met het hoogste eindcijfer is het type stationsontwerp dat het beste past bij mijn 
uitgangspunten. 
 
De waardering is als volg: 
 

- 1: Heel slecht 
- 2: Slecht 
- 3: Gemiddeld 
- 4: Goed 
- 5: Heel goed 
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7.2.2: Keuzematrix: De opzet zoals beschreven in 7.2.1 leidt tot het onderstaande resultaat: 
 
KEUZEMATRIX STATIONSTYPE         
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Situatie 
Mogelijkheden ten aanzien van uitvoering 5 5 4 2 
Benutten hoogteverschillen 1 1 4 4 
Aansluiting op bebouwing aan centrumzijde 5 2 2 5 
Aansluiting op bebouwing aan zijde Arnhem Noord 2 2 5 2 
Architectuur 
Mogelijkheden station als landmark, gezien vanaf centrum 5 2 5 2 
Mogelijkheden station als landmark, gezien vanaf noordzijde 2 2 4 2 
Integratie van constructie en architectuur 2 3 5 4 
Benutten van daglicht in stationshal 4 4 5 2 
Benutten van daglicht op de perrons 5 5 2 5 
Functioneel 
Verbinding stationsplein – stationshal 5 2 2 5 
Verbinding Arnhem Noord – stationshal 1 2 4 2 
Verbinding stationshal – perrons 2 5 4 4 
Concentreren van de verschillende functies in stationshal 5 1 5 5 
Veiligheid 
Visueel contact stationshal-perrons 1 5 4 1 
Overzichtelijkheid perrons 4 2 4 4 
Vandalisme gevoeligheid 3 3 2 5 
Constructie 
Expresiviteit 4 3 5 5 
Aandeel in architectuur 3 3 4 4 
Eindgemiddelde 3.28 2.89 3.89 3.50 

Tabel 7.1: Keuzematrix 
 
7.2.3: Toelichting beoordelingen: De punten waar naar wordt gekeken zijn op onderstaande 
wijze onder te verdelen: 
 

- Situatie 
 - Architectuur 
 - Functioneel 
 - Veiligheid 
 - Constructie 
 
Situatie: De moeilijkheden met betrekking tot de uitvoering zijn natuurlijk beperkt in het geval van 
het façadestation en het eilandstation. In geval van een brugstation zal er over de sporen 
gebouwd moeten worden wat natuurlijk enkele extra moeilijkheden met zich mee brengt, terwijl 
voor het ondergrondse station een groot deel van het spoortalud zal moeten worden uitgegraven. 
In geval van het façadestation en het elandstation zal eigenlijk geen gebruik gemaakt worden van 
de hoogteverschillen in de situatie.  
 
Bij zowel het ondergrondse station, als het brugstation kan op eenvoudige wijze een dubbel 
ruimtegebruik worden gerealiseerd, waarbij de stationshal aansluiting zoekt met of het maaiveld 
in Arnhem Noord, of het maaiveld aan de centrumzijde. 
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Zowel het façadestation, als het ondergrondse station zullen door hun ontsluiting (de 
hoofdingang) voornamelijk georiënteerd zijn op de centrumzijde. Hierdoor kan op eenvoudige 
wijze een relatie gelegd worden met de bestaande bebouwing aan de centrumzijde. De 
ontsluiting naar Arnhem Noord zal minder goed zijn. In het geval van het façadestation zal er een 
loopbrug over de sporen voor deze verbinding dienen te zorgen. Het ondergrondse station zal 
middels een stijgpunt verbonden zijn met Arnhem Noord. Het brugstation zal op maaiveldniveau 
aansluiten met Arnhem Noord, de aansluiting is hier dus optimaal. Aan de centrumzijde zal echter 
een stijgpunt nodig zijn om het hoogteverschil te overbruggen. Voor het eilandstation geldt dat 
het door zijn ligging op de perrons redelijk geïsoleerd ligt van zowel de bebouwing aan de 
centrumzijde, als de bebouwing in Arnhem Noord. 
 
Architectuur: Het eerste aspect wat hier aan de orde komt is de mogelijkheid om het station als 
een landmark te laten fungeren. Voor het façadestation geldt dat het een stationshal aan de 
centrumzijde heeft die op eenvoudige wijze als een landmark kan fungeren. Vanuit Arnhem 
Noord gezien is het echter door het hoogteverschil een stuk moeilijker om de stationshal als 
landmark te laten fungeren. De loopbrug over de sporen is hier wel prominent aanwezig, maar 
deze is te kleinschalig om deze functie te kunnen vervullen. Voor het eilandstation is het door de 
verspreiding van de functies over 4 kleinere gebouwtjes die op de perrons worden geplaatst 
relatief moeilijk deze functie te vervullen. Het brugstation kan door zijn opbouw over de sporen en 
de verhoogde ligging van de sporen vanuit het centrum gezien goed de functie van landmark 
vervullen. Ook vanuit Arnhem Noord zal het gebouw door zijn ligging boven de sporen wel als 
een landmark kunnen fungeren. Het ondergrondse station kan alleen de entreepartijen benutten 
om een landmark te vormen. Deze mogelijkheden zijn dus nogal beperkt. 
 
Het tweede aspect betreft de mogelijkheden om de constructie als een beeldbepalend element in 
de architectuur te gebruiken. Traditioneel gezien biedt met name de perronoverkapping de 
mogelijkheid om de constructie tot een beeldbepalend element in de architectuur te maken. Dus 
zal daar waar de perronoverkapping het meest prominent aanwezig is zullen de kansen tot een 
integratie van een beeldbepalende constructie in de architectuur van het gebouw het grootst zijn. 
Bij het façadestation zijn deze mogelijkheden dus iets minder aanwezig. Er is hier sprake van een 
apart gebouw voor de stationshal, waar natuurlijk ook wel mogelijkheden liggen, maar de 
perronkappen zullen kleinschalig gehouden kunnen worden uit praktische overwegingen. Voor 
het eilandstation is het mogelijk om de stationshal onder te brengen onder dezelfde paraplu als 
de perrons. Door het kleinschalige karakter van de perronoverkappingen zal ook hier de 
constructie waarschijnlijk relatief anoniem blijven. Voor het brugstation is het zo dat de stationshal 
een integraal onderdeel wordt van de perronoverkapping. Dit betekent dat er een 
indrukwekkende stationskap noodzakelijk zal zijn, aangezien er allerlei functies in ondergebracht 
dienen te worden. De constructie kan dus een zeer nadrukkelijke rol spelen in het 
architectonische beeld. Het ondergrondse station zal op andere gronden wel een constructie 
kunnen krijgen die beeldbepalend is, hoewel ook hier gewoon een kleinschalige overkapping van 
de perrons nodig is. Hier zal namelijk een de stationshal ondergronds gemaakt moeten worden, 
waardoor er een ondersteuningsconstructie nodig is die de sporen en perrons opvangt. 
 
Het derde aspect wat in de architectuur een zeer belangrijke rol speelt zijn de mogelijkheden van 
daglichtbenutting en transparantie. Het station zal als aangenamer en veiliger ervaren worden 
door reizigers als er meer gebruik is gemaakt van natuurlijk licht. Het façadestation zal in de 
stationshal vrij gemakkelijk van natuurlijk licht kunnen worden voorzien. Op de perrons zal door 
de relatief kleinschalige perronkap eveneens gemakkelijk kunnen worden voorzien van daglicht. 
Het eilandstation heeft de functies in enkele kleine gebouwtjes op de perrons ondergebracht. 
Hierbij kan door de kleinschaligheid makkelijk een ruime hoeveelheid aan daglicht kunnen 
worden gegarandeerd. Het brugstation zal in de boven de sporen gelegen stationshal makkelijk 
een grote hoeveelheid daglicht binnen kunnen brengen. Door de ligging boven de sporen zal 
echter de daglicht voorziening op de perrons duidelijk minder zijn. Voor het ondergrondse station 
is dit eigenlijk precies omgekeerd. De perrons kunnen op eenvoudige wijze worden voorzien van 
voldoende daglicht. Voor de stationshal zal de daglichttoetreding echter een moeilijke zaak zijn 
vanwege de ligging onder de sporen en perrons. 
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Functioneel: Het eerste functionele aspect waar naar gekeken wordt is de bereikbaarheid van de 
verschillende onderdelen van het station. De goede bereikbaarheid van de verschillende 
onderdelen van het station vormen een cruciale factor in de efficiëntie van het overstappen. Voor 
het façadestation geldt dat stationshal zeer goed bereikbaar zal zijn vanaf het stationsplein, 
aangezien beide op hetzelfde niveau liggen. De perrons zijn minder goed bereikbaar, aangezien 
vanuit de stationshal slechts via een tunnel de trappen naar de perrons bereikt kunnen worden. 
Vanuit Arnhem Noord is de bereikbaarheid van de stationshal een lastig verhaal. De reiziger zal 
eerst de loopbrug moeten nemen, daarna via een trap naar perronniveau afdalen, eventueel het 
perron moeten oversteken en verder afdalen naar de gang onder de sporen die hem in de 
stationshal brengt. Voor het eilandstation geldt dat er zowel vanuit Arnhem Noord, als vanaf het 
stationsplein aan de centrumzijde via de loopbrug of een tunnel een trap naar het perronniveau 
genomen moet worden om de stationshal te bereiken. Doordat de stationshal over de perrons is 
verdeeld is een optimale verbinding tussen perrons en stationshal wel gegarandeerd. Voor het 
brugstation geldt dat de bereikbaarheid vanaf het stationsplein minder is door het grote 
hoogteverschil dat moet worden overbrugt. De bereikbaarheid van de stationshal vanuit Arnhem 
Noord is goed, aangezien de stationshal op hetzelfde niveau ligt als het maaiveld. De perrons zijn 
met een trap rechtstreeks vanuit de stationshal te bereiken. Het ondergrondse station is vanaf de 
centrumzijde goed bereikbaar, aangezien beide op hetzelfde niveau liggen. De stationshal zal 
vanuit Arnhem Noord moeilijker bereikbaar zijn, aangezien er eerst afgedaald dient te worden 
naar het niveau van de stationshal. De perrons zullen direct via een trap bereikbaar zijn vanuit de 
stationshal. 
 
Het moderne station biedt een hoog voorzieningenniveau aan de reiziger. Deze functies zijn 
veelal kleine winkels en restaurants en zijn geen eigendom van de NS. De NS is echter wel 
eigenaar van de ruimtes waarin deze functies gehuisvest worden. De verhuur hiervan is een 
belangrijke inkomstenbron voor de NS. Door de functies zoveel mogelijk te centraliseren zal de 
uitstraling en de effectiviteit hiervan het hoogst zijn. De commerciële waarde van deze ruimtes is 
dan ook het hoogst, waardoor de inkomsten voor de NS stijgen. Bij elke variant geldt dat de 
functies goed en centraal in stationshal kunnen worden ondergebracht. De uitzondering hierop is 
het eilandstation, waarbij de functies versplinterd over de verschillende perrons zullen worden 
verdeeld. 
 
Veiligheid en vandalisme: Bij de veiligheid spelen verschillende aspecten een rol. Een belangrijk 
aspect is het visuele contact tussen de verschillende ruimtes. Met name op de perrons voelen 
reizigers zich onveilig indien er weinig visueel contact is met de stationshal. Ook een 
onoverzichtelijk perron zal kunnen leiden tot een gevoel van onveiligheid bij de reizigers. Bij het 
façadestation zal van een visuele relatie tussen perrons en stationshal geen sprake zijn. Wel zal 
er de mogelijkheid zijn om overzichtelijke perrons te creëren. Bij het eilandstation zal sprake zijn 
van een sterke visuele relatie tussen perrons en stationshal. Wel wordt door de aanwezigheid 
van al die bebouwing op de perrons de overzichtelijkheid van die perrons minder. Bij het 
brugstation zal er door middel van vides relatief eenvoudig een visuele relatie tussen stationshal 
en perrons te realiseren zijn. Ook kunnen de perrons overzichtelijk gehouden worden. Voor het 
ondergrondse station zal de visuele relatie tussen de stationshal en de perrons problematisch 
zijn. De perrons kunnen ook voor dit type makkelijk overzichtelijk gehouden worden. 
 
Wat betreft vandalisme is het zo dat als het station een meer solide opbouw heeft, dit minder 
vandalismegevoelig is. Dus als er minder vernield kan worden dan zal er ook minder vernield 
worden. Bijvoorbeeld ruiten worden vaker ingegooid als er meer glas in het gebouw is verwerkt. 
Ook zal er, als er de mogelijkheid is, rotzooi vanaf de oversteek boven de sporen op de treinen 
en perrons gegooid worden. Terwijl minder drukke en minder zichtbare delen van het station 
gevoelig zijn voor graffiti. De zwakke plek van het façadestation op het gebied van vandalisme ligt 
bij de loopbrug over de sporen. Voor het overige zullen er niet al teveel problemen te verwachten 
zijn, hoewel de tunnel onder de sporen wel aandacht behoeft in verband met graffiti. Het 
eilandstation zal met de loopbrug en tunnel dezelfde zwakke plekken hebben als het 
façadestation. Het brugstation zal zeer gevoelig zijn voor het naar beneden gooien van rotzooi. 
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Het ondergrondse station is het minst gevoelig voor vandalisme. De ondergrondse ruimte zal als 
een geheel functioneren, waardoor de gevoeligheid voor graffiti laag is. 
 
Constructie: De mogelijkheden tot expressiviteit van de constructie hangen voornamelijk samen 
met de schaal van de perronoverkapping. Zoals reeds is opgemerkt biedt met name de 
perronoverkapping de mogelijkheid om de constructie als een beeldbepalend element in de 
architectuur te gebruiken. Daar waar de nadruk meer ligt op de perronoverkapping zal dus de 
expressiviteit van de constructie kunnen toenemen. Met uitzondering van het brugstation zullen 
alle stations echter een relatief kleinschalige overkapping hebben. De mogelijkheden zijn voor het 
brugstation dus in eerste instantie het beste. In het geval van het façadestation is het natuurlijk 
wel mogelijk om de constructie van de stationshal hiervoor aan te grijpen. Ook in geval van het 
ondergrondse station is het mogelijk om de constructie van de stationshal daarvoor te gebruiken, 
aangezien deze de ondersteuning vormt voor perrons en sporen. 
 
Naar mate de constructie prominenter aanwezig is in het ontwerp zal het aandeel van de 
constructie in de architectuur toenemen. Hierbij is wel het uitgangspunt gehanteerd dat de 
constructie niet nodeloos zwaar of complex gemaakt wordt. Voor het façadestation zal de 
constructie relatief kleinschalig gehouden kunnen worden. Dit betekent dat de constructie niet 
snel als beeldbepalend element optreedt. Het eilandstation is eveneens kleinschalig van opzet. 
Hiervoor geldt dus hetzelfde als voor het façadestation. Bij het brugstation zal de constructie een 
veel prominentere rol spelen aangezien de stationshal in de perronoverkapping geïntegreerd is. 
Deze worden door een constructief element gedragen. Ook bij het ondergrondse station zal de 
constructie een zeer prominente rol krijgen, aangezien hier sprake is van een hoge 
bovenbelasting op de constructei van de stationshal. 

7.3: Conclusie 
Op basis van de resultaten uit de tabel komt het brugstation naar voren als de beste optie. Bij de 
verdere uitwerking van het ontwerp zal daarom het brugstation als uitgangspunt genomen 
worden. Er zijn echter op basis van de matrix ook meteen enkele aandachtspunten aan te geven 
voor de verdere uitwerking van het ontwerp. Deze aandachtspunten zijn met name de aansluiting 
op de bebouwing aan de centrumzijde, de verbinding tussen stationsplein en stationshal, het 
benutten van daglicht op de perrons en de vandalisme gevoeligheid. Op deze aspecten zal 
verder in het ontwerpproces nog worden teruggekomen. 
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8: Uitwerking ontwerp 
Nu vastligt dat er een brugstation ontworpen zal worden kan de verdere uitwerking van het 
ontwerp gedaan worden. Aspecten die hierbij aan de orde komen zijn de inpassing in de situatie, 
functionele aspecten zoals looplijnen en ontsluitingen en structuren. 

8.1: Inpassing in de situatie: 
Het eerste aspect dat aan de orde komt bij de uitwerking van het ontwerp is de inpassing in de 
situatie. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn de aansluiting op de bestaande bebouwing en 
infrastructuur in de situatie en het aanwezige hoogteverschil in de situatie. 
 
8.1.1: Ligging stationshal: Het hoofdelement van het station is de geïntegreerde 
stationshal/perronoverkapping. Hiervan zal eerst de hoofdvorm en ligging worden vastgelegd. 
Voor de stationshal wordt gestreefd naar een eenvoudige hoofdvorm van de plattegrond om zo 
een overzichtelijke centrale hal te creëren. Voor de ligging is het ideaal als de stationshal/ 
perronoverkapping midden boven het perron ligt. Door de specifieke situatie met de ten opzichte 
van elkaar verschoven perrons betekent dit echter dat de stationshal niet een rechthoekige 
plattegrond kan hebben. Aangezien de ligging boven het midden van de perrons dan betekent 
dat de stationshal uit een aantal ten opzichte van elkaar versprongen rechthoekige plattegronden 
zou bestaan. Dit komt niet overeen met het streven naar een eenvoudige hoofdvorm voor de 
plattegrond. Twee mogelijkheden zijn nu: 
 

- Loslaten rechthoekige hoofdvorm 
- Loslaten ligging boven midden perron 

 
Wanneer de ligging boven het midden van de perrons wordt losgelaten zal dit grote 
consequenties hebben voor de ontsluiting van de perrons. Er zal sprake zijn van langere 
looplijnen voor de reizigers. Ook zal elk perron andere loopafstanden kennen. Dit is niet 
wenselijk, dus zal de hoofdvorm van de plattegrond gewijzigd worden.  
 

1
45

 
Afbeelding 8.1: Paralellogram-vormige plattegrond 
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Wanneer er een lijn (1) door de zwaartepunten van de perrons getrokken wordt loopt deze onder 
ongeveer 45° met de richting van de perrons. Het is dus mogelijk om met een paralellogram-
vormige plattegrond in ieder geval de perrons zo veel mogelijk over het midden te overkappen en 
een eenvoudige basisvorm voor de plattegrond te hanteren. 
 
8.1.2: Ligging loopbrug: De volgende stap in de stedebouwkundige inpassing in het ontwerp is 
het bepalen van de plaats van de loopbrug. Deze loopbrug is een belangrijk onderdeel van het 
plan, aangezien het de verbinding tussen Arnhem Noord en het centrum aanzienlijk verbeterd. 
Bovendien is de loopbrug de ingang voor het station. Belangrijk hierbij is dat de loopbrug goed 
aansluit op de bestaande infrastructuur in de situatie. 
 
Om de plaats, vorm en richting van de loopbrug te bepalen worden in de bestaande infrastructuur 
de volgende hoofdrichtingen en zichtlijnen waarlangs het station ontsloten wordt onderscheiden:  
 
 - 1: Station-Rijnkade 
 - 2: Station-Arnhem Noord 

- 3: Station-centrum 
 

3

 
Afbeelding 8.2: Hoofdrichtingen 
 
Station-Rijnkade: De eerste hoofdrichting is de route van het station naar de Rijnkade. Dit is een 
rechte lijn, die loopt vanaf de oorspronkelijke uitgang Sonsbeekzijde, door de Bergstraat naar de 
Rijnkade. Het gebied ten zuiden van de Utrechtsestraat, waarin de Bergstraat ligt, staat op de 
nominatie om na de afronding van het project Arnhem Centraal gerenoveerd te gaan worden. Het 
meer betrekken van de rivier en de kade bij de stad speelt een prominente rol in de plannen voor 
het hele centrum en dat gebied in het bijzonder. Het is vooruitlopend op deze ontwikkeling dus 
goed om rekening te houden met het belang van deze route die zo een directe verbinding tussen 
station en kade vormt. 
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Station-Arnhem Noord: De tweede hoofdrichting loopt van het station via Arnhem Noord de stad 
uit. Deze route is een extrapolatie van de Amsterdamseweg vanaf de uitgang Sonsbeekzijde tot 
aan de zuidzijde van het spoor. Deze hoofdrichting geeft een belangrijke route de stad uit vanaf 
het station. 
 
Station-centrum: De derde en laatste hoofdrichting betreft de route vanaf het station naar het 
centrum. De route loopt in het verlengde van de Oude Stationsstraat over het stationsplein. Deze 
route vormt de voornaamste verbindingsroute voor voetgangers tussen het station en het 
centrum van de stad. 
 
Aangezien in het plangebied een hoge prioriteit geldt voor langzaam verkeer, worden deze 
zichtlijnen tevens als langzaam verkeersroutes aan gehouden. Via deze routes wordt daarmee 
zowel de relatie tussen Arnhem Noord en de rijnkade, als de relatie tussen Arnhem Noord en het 
centrum versterkt. Het gebied wat tussen deze drie hoofdlijnen ligt wordt als loopbrug in het plan 
opgenomen. De loopbrug snijdt daarbij dwars door de stationshal, waardoor de stad en het 
station nadrukkelijk met elkaar in verband worden gebracht. In dit gebied bevinden zich ook de 
stijgpunten, waarmee het hoogteverschil tussen het stationsplein en de stationshal overbrugt 
worden. 
 
8.1.3: Globale inrichting stationsgebied: In de oorspronkelijke plannen voor Arnhem Centraal 
rekening is gehouden met een façadestation. Door de keuze voor een brugstation blijft een groot 
deel van de ruimte tussen het spoortalud en de Utrechtsestraat leeg. Voor dit gebied zal dus een 
inrichtings- en bebouwingsvoorstel gedaan moeten worden. Ook de lege kavels langs de 
Amsterdamseweg worden ingevuld en er zal dus bebouwing over de sporen in het plan 
opgenomen worden. 
 

1

2 4 6

5
3

8
7

9
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Afbeelding 8.3: Globale indeling stationsgebied 
 
Voor dit inrichtingsvoorstel wordt weer gebruik gemaakt van de hoofdrichtingen zoals deze 
genoemd zijn in 8.1.2. Langs deze hoofdrichtingen loopt de hoofdontsluiting van het gebied. De 
hoofdrichtingen verdelen het gebied ten zuiden van het spoor in 6 stukken. Ten noorden van de 
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sporen zijn er dan nog 2 kavels, waarvoor een bebouwingsvoorstel gedaan moet worden en dan 
is er nog de bebouwing over het spoor. 
 
Voor de bebouwing wordt het programma voor Arnhem Centraal gebruikt. Er zal dus een grote 
hoeveelheid kantoren in het voorstel worden opgenomen, maar ook centrumfuncties, zoals 
horeca en winkels. Om bovendien de leefbaarheid en levendigheid in het gebied te vergroten zal 
er sprake zijn van het vermengen van functies. Hiermee wordt tegengegaan dat bijvoorbeeld 
kantoorgebieden waar overdag volop bedrijvigheid is, -‘s avonds compleet verlaten zijn. Door het 
mengen van functies wordt het stationsgebied 24 uur per dag gebruikt. Globaal gezien worden er 
negen verschillende delen onderscheiden in het plangebied. (Zie ook afbeelding 8.3). 
 
Deel 1 & 2: De gebieden 1 en 2 zullen voornamelijk kantoorfuncties toebedeeld krijgen. Een 
uitzondering geldt voor de strook die grenst aan de route naar de rijnkade. Aan deze belangrijke 
langzaam verkeersroute zullen horeca en winkels gesitueerd worden. Verder zal er in dit gebied 
plaats gemaakt worden voor de uitgang van de parkeergarage die zich onder het stationsplein 
bevindt. 
 
Deel 3: Gebied 3 ligt is het gebied dat wordt ingesloten door de 3 hoofdrichtingen. Dit gebied 
krijgt een hele belangrijke functie binnen het stationsgebied, aangezien het de verbinding tussen 
wordt tussen de woonwijken ten noorden van het spoor en het centrum. Ook doorkruist dit gebied 
de stationshal, die langs de hoofdrichtingen naar het noorden en het centrum toe wordt ontsloten. 
Dit gebied zal grotendeels worden ingericht als plein. Onderdeel van dit stationsplein wordt ook 
het stijgpunt om de stationshal te kunnen bereiken. Verder zullen in dit gebied de 
stationsfuncties, die NS-gerelateerd zijn, worden opgenomen, om enerzijds de ingang van de 
stationshal te definiëren en anderzijds om hiermee het belang van het station voor de stad te 
benadrukken. 
 
Deel 4: Gebied 4 zal voornamelijk centrumfuncties, zoals horeca en winkels bevatten aangezien 
het aan een zijde aan een belangrijke looproute grenst en aan twee zijden wordt begrenst door 
pleinen. 
 
Deel 5: Dit deel kent voornamelijk kantoorfuncties, waarmee aansluiting wordt gezocht bij de 
bebouwing aan de Nieuwe Stationsstraat. Wel worden er aan de zijden die grenzen aan de 
looproutes horeca en winkelfuncties opgenomen. 
 
Deel 6: Gebied 6 sluit aan op de binnenring en zal dus het meest geschikt zijn om het busplein te 
situeren. Wel wordt aan de noordkant van dit deel een strook bebouwing opgenomen om de 
mensenstroom richting de Oude Stationsstraat te begeleiden. In deze strook zullen vornamelijk 
centrumfuncties worden ondergebracht. 
 
Deel 7 & 8: Beide delen zijn momenteel braakligende gebieden. Deel 7 is een driehoekig kavel 
dat wordt omsloten door wegen. Deel 8 is een braakliggende strook die uitzicht biedt op de 
achterzijde van de woningen aan de Sweerts de Landasstraat. Voor beide gebieden zal een 
kleinschalige kantoorbebouwing plaats vinden. 
 
Deel 9: In dit deel boven de sporen zal de stationshal gerealiseerd worden. De stationshal zal 
een groot aantal commerciële functies herbergen om zo een hoog voorzieningenniveau aan de 
reizigers te kunnen bieden. verder zal de stationshal benut worden als ontsluiting van de perrons. 
De stationshal zelf zal ontsloten langs de looproutes die deel 3 omsluiten. 
 
8.1.4: Overbrugging hoogteverschil: Er zal een behoorlijk hoogteverschil overbrugt dienen te 
worden om de stationshal te bereiken vanaf de zuidzijde. Er zijn een aantal mogelijkheden 
denkbaar om dit hoogteverschil te overbruggen. 
 
Een eerste mogelijkheid is bijvoorbeeld om kan aan de brede zijde van de driehoek bijvoorbeeld 
een entreegebouw gebouwd worden. Dit gebouw kan dan ook direct benut worden om de NS-
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gerelateerde functies in onder te brengen. Het entreegebouw zal echter dusdanig groot worden 
dat het de stationshal zal overschaduwen. Er zal een groot aanvullend programma nodig zijn om 
dit gebouw te vullen. Hierdoor zal de stationshal zijn functie (grotendeels) verliezen. Bovendien 
zal het gebouw eerder een onderbreking in de aansluiting tussen de gebieden ten noorden en ten 
zuiden zijn dan een verbindend element. 
 
Een tweede optie is het plaatsen van kleinschalige stijgpunten op het verlengde van de 
hoofdrichtingen. Deze stijgpunten kunnen dan de NS-gerelateerde functies bevatten. Dit is een 
betere oplossing, aangezien de aansluiting tussen de twee gebieden dan een stuk beter is. Ook 
zal het programmatisch veel beter passen. Wel krijg je een soort concurrentie tussen de twee 
entreegebouwtjes, waardoor de ingang van het station niet zo duidelijk is. De oplossing hiervoor 
kan liggen in het verplaatsen van alle NS-gerelateerde functies naar 1 gebouwtje, maar dan zijn 
de twee hoofdontsluitingsrichtingen niet meer gelijkwaardig en zal de kleinste van de twee 
gebouwtjes een twijfelachtige rol in het ontwerp spelen. 
 
De beste oplossing is echter het te overbruggen hoogteverschil te beschouwen als onderdeel van 
de openbare ruimte. Dit is een logische stap gezien de verbindende rol die dit deel van het plan 
vormt tussen Arnhem Noord en het centrum. Door uit te gaan van dit idee kan het hoogteverschil 
worden overbrugt met behulp van een zogeheten “Spaanse trap”. Naar het voorbeeld van het 
Piazza di Spagna in Rome. (Zie ook afbeeldingen 8.4 en 8.5) De trap is onderdeel van het 
stationsplein en zorgt voor een vloeiende verbinding tussen de hoger en lager gelegen delen van 
dit plein. Bovendien blijven zo beide hoofdrichtingen gelijkwaardig. 
 

  
Afbeelding 8.4: Piazza di Spagna Afbeelding 8.5: Piazza di Spagna 

8.2: Stationshal: ontsluiting en indeling 
Nu de hoofdstructuur van het plan vastligt wordt verder ingezoomd op het belangrijkste deel van 
het ontwerp; de stationshal. De zaken die hierbij het belangrijkste zijn, zijn de ontsluiting en de 
ligging van de NS-gerelateerde en de overige functies. 
 
De belangrijkste functie van het station is die van verkeersknooppunt. Het sleutelaspect in een 
goed stationsontwerp is daarmee de efficiëntie waarmee de reizigerstromen verwerkt worden. 
Daarnaast is de plaats van de verschillende functies zeer belangrijk. Hiervoor zijn verschillende 
modellen bekeken. Een aantal hiervan zullen schematisch worden weergegeven en besproken 
 
8.2.1: Circulatiemodel: De eerste inrichtingsvariant waar mee gespeeld is, is een model wat is 
opgebouwd uit een centrale hal, die omringd wordt door een circulatieruimte Zie afbeeldingen 8.6 
en 8.7). De hoofdontsluiting vindt plaats via de hoofdrichtingen die volgen uit de inpassing in de 
situatie. De hoofdontsluiting is weergegeven met zwarte pijlen. De stationshal wordt hierbij 
omringd door een route, waaraan de trappen liggen die de perrons ontsluiten. De route is 
weergegeven met de donkergrijze pijlen. De ontsluiting naar de perrons met lichtgrijze pijlen. 
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De ruitvorm van de stationsoverkapping wordt gevolgd door een strook met functies die rond een 
centraal gelegen ruitvormige vide is gegroepeerd. De NS-gerelateerde voorzieningen bevinden in 
de strook in het gebied dat zich tussen de hoofdontsluitingsroutes bevindt. 
 

Afbeelding 8.6: Circulatiemodel ontsluiting Afbeelding 8.7: Circulatiemodel indeling 
 
Er is een duidelijke centrale hal, waaraan alle functies zich bevinden. De grote centrale vide zal 
een behoorlijke hoeveelheid daglicht tot op de perrons brengen en zal een bijdragen aan een 
sterke (visuele) relatie tussen de perrons en de stationshal 
 
Minpunten zijn de lange omwegen die de gebruikers soms moeten maken omdat er om de 
voorzieningen heen gelopen moet worden. De relatie tussen de lager gelegen perrons en de 
stationshal is behalve een visuele door de vide maar minimaal. De NS-gerelateerde functies zijn 
niet echt onderscheiden van de andere, aangezien ze zijn opgenomen in dezelfde stroken met 
voorzieningen. 
 
8.2.2: Centrale as met voorzieningen: Een tweede variant is de variant, waarbij er in het plan 
een centrale as is opgenomen, waarin alle voorzieningen zijn gecentraliseerd. Zie afbeeldingen 
8.8 en 8.9. De hoofdontsluiting vindt net als in het circulatiemodel plaats via de hoofdrichtingen 
die volgen uit de inpassing in de situatie. De hoofdontsluiting is weergegeven met zwarte pijlen. 
De centraal gelegen functionele units worden begrensd door de routes, waaraan de trappen 
liggen die de perrons ontsluiten. Deze routes zijn weergegeven met de donkergrijze pijlen. De 
ontsluiting naar de perrons die met lichtgrijze pijlen. Deze ontsluitingsroutes naar de perrons 
worden in de stationshal tussen de functionele units doorgetrokken om de loopafstanden te 
verkleinen. 
 
Tussen de ontsluitingsroutes bevindt zich een centrale strook waarin alle voorzieningen worden 
gehuisvest in units met functies. De NS-gerelateerde voorzieningen bevinden in dezelfde strook 
in het gebied dat zich tussen de hoofdontsluitingsroutes bevindt. 
 

Afbeelding 8.8: Centrale functie-as ontsluiting Afbeelding 8.9: Centrale functie-as indeling 
 



Arnhem CS  Ontwerp 

Derksen J.H.W. 58 
S429367 

Er is ook in deze variant sprake van een duidelijke centrale hal. De concentratie van functies in 
een centrale as zal de units commercieel aantrekkelijk maken. Een ander belangrijk voordeel van 
deze variant is dat de looplijnen voor de reizigers korter zijn. 
 
Minpunten zijn de overzichtelijkheid van de centrale hal. Door de units in het midden te plaatsen 
ontbreekt het reizigers aan overzicht in de hal. Ook de NS-gerelateerde functies worden door hun 
ligging in de centrale as weinig onderscheiden van de andere functies. De relatie tussen de 
perrons en de stationshal is in routing beter dan bij het circulatiemodel. Visueel is er echter geen 
relatie meer met het deel onder de stationshal. Dit gedeelte zal ook bijzonder weinig daglicht 
zien. Ook zullen de openingen aan de rand minder functioneel zijn. Een betere oplossing hiervoor 
is de grote overkapping vervangen door een kleinere perronoverkapping die per perron dienst 
doet als overkapping. 
 
8.2.3: Centrale as met ontsluiting: Een derde variant is het model waarbij centraal de 
verbinding tussen de perrons wordt gelegd en deze verbindingsroute wordt begrensd door units 
die de functies bevatten. Zie afbeeldingen 8.10 en 8.11 De hoofdontsluiting vindt wederom plaats 
via de hoofdrichtingen die volgen uit de inpassing in de situatie en is weergegeven met zwarte 
pijlen. Het centrale element in het plan is de verbindingsroute tussen de trappen naar de perrons. 
Deze route is weergegeven met een donkergrijze pijl. De ontsluiting naar de perrons is met 
lichtgrijze pijlen aangegeven. Deze ontsluitingsroutes naar de perrons vormen samen met de 
centrale ontsluitingsas de begrenzing voor de functionele units. 
 
In twee stroken aan weerszijden van de centrale as worden de functionele units ondergebracht. 
Ook hier zijn de NS-gerelateerde functies onderdeel van die stroken en bevinden ze zich tussen 
de hoofdontsluitingsroutes. 
 

Afbeelding 8.10: Centrale ontsluitingsas ontsluiting Afbeelding 8.11: Centrale ontsluitingsas indeling 
 
De ontsluiting en routing is in dit model duidelijker, hierdoor is de situatie voor de reizigers 
overzichtelijker. De concentratie van functies langs de centrale as zal de units commercieel 
aantrekkelijk maken 
 
Minpunten zijn de weinig onderscheiden NS-gerelateerde functies. Deze zijn door hun ligging in 
de twee stroken met functionele units teveel onderdeel van de andere functies. De relatie tussen 
de perrons en de stationshal, die nu feitelijk weinig meer is dan een loopbrug is, is in routing beter 
dan bij het circulatiemodel. Visueel is er echter geen goede relatie tussen stationshal en perrons. 
Net als bij het hiervoor beschreven model zullen ook bij dit model de openingen aan de rand 
minder functioneel zijn. Een betere oplossing hiervoor is de grote overkapping vervangen door 
een kleinere perronoverkapping die per perron dienst doet als overkapping. Een laatste minpunt 
is de ligging van de trappen naar de perrons. Door deze dicht bij elkaar te leggen worden de 
afstanden die reizigers op het perron moeten lopen groter en wordt de spreiding over de perrons 
van de reizigers minder. 
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8.2.4: Dubbele centrale as met ontsluiting: De definitieve variant is het model waarbij de 
centraal gelegen verbinding tussen de perrons wordt gelegd met een dubbele loopbrug. De 
centrale hal die zo ontstaat wordt begrensd door twee zones die de functionele units bevatten. 
Zie afbeeldingen 8.12 en 8.13. De hoofdontsluiting vindt net als bij de andere modellen plaats via 
de hoofdrichtingen die volgen uit de inpassing in de situatie en is weergegeven met zwarte pijlen. 
Het centrale element in het plan zijn de verbindingsroutes tussen de trappen naar de perrons. 
Deze routes zijn weergegeven met een donkergrijze pijl. De dubbele route verdeeld de 
stationshal in drie delen. De randzones bevatten de functies en de middelste zone is de centrale 
stationshal, die als circulatieruimte dienst doet. De ontsluiting naar de perrons is met lichtgrijze 
pijlen aangegeven. Onderdeel van deze routes zijn loopbruggen die de verbinding vormen tussen 
de dubbele as. 
 
In twee stroken aan weerszijden van de centrale hal worden de functionele units ondergebracht. 
Tussen deze stroken bevindt zich de centrale hal waarin tussen de dubbele as grote vides 
gesitueerd zijn. De NS-gerelateerde functies zijn onderdeel van deze strook en bevinden ze zich 
tussen de hoofdontsluitingsroutes. 
 

Afbeelding 8.12: Centrale dubbele as ontsluiting Afbeelding 8.13: Centrale dubbele as indeling 
 
De routing voor de reizigers is direct en duidelijk. Er is sprake van een zeer overzichtelijke 
stationshal. De grote vides die omringd worden door galerijen en loopbruggen zorgen voor een 
grote hoeveelheid daglicht op de perrons en een sterke visuele relatie tussen perrons en 
stationshal. De NS-gerelateerde functies bevinden zich centraal in de stationshal en vormen zo 
een draaipunt tussen de loopbrug en de stationshal. Door deze centrale ligging buiten de zones 
met functionele units is er ook sprake van een duidelijk onderscheid tussen beide soorten 
functies. Door het weer uit elkaar halen van de stijgpunten op de perrons zal de loopafstand op 
de perrons weer verkleint worden en is er sprake van een betere spreiding van de reizigers over 
het perron. 

8.3: Stationshal: structuren en constructie 
Nu de indeling van de stationshal vast ligt is het belangrijk om structuur in het plan aan te 
brengen. Deze structuur is een belangrijk aspect in de keuze voor het type constructie en de 
plaats van deze constructie in het gebouw. De wijze waarop de twee elementen, de stationshal 
en de loopbrug bij elkaar komen is niet alleen een beeldbepalend onderdeel van het ontwerp, 
maar ook van zeer groot belang bij het bepalen van de structuur. 
 
8.3.1: Structuren: Aangezien er sprake is van twee elementen, die gedicteerd worden door vier 
verschillende hoofdrichtingen is het een (vrijwel) onmogelijke opgave om een structuur te vinden 
die past in het model. De twee elementen waaruit het ontwerp is opgebouwd zijn de 
parallellogram-vormige stationshal en de driehoekige loopbrug. De vier hoofdrichtingen in het 
ontwerp zijn de hoofdrichtingen die de randen van de driehoekige en parallellogram plattegrond 
bepalen. 
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Er zijn vier verschillende hoofdvarianten te onderscheiden voor de structuur. Deze varianten zijn 
gebaseerd op wijze waarop de stationshal en de loopbrug elkaar ontmoeten. Deze varianten zijn 
de onderstaande vier: 
 
 - Parallellogram dominant 
 - Driehoek dominant 
 - Loopbruggen dominant 
 - Open middengebied 
 
De bovenstaande varianten worden nader bekeken. 
 
8.3.2: Parallellogram dominant: In deze variant is de stationshal het overheersende element. 
Zie afbeelding 8.14. De structuur van de stationshal is dan ook overal in het parallellogram gelijk. 
Voordelen van deze oplossing zijn dat de structuur overal in het parallellogram gelijk is. Hierdoor 
is er voor het gebouw ook slechts een constructie nodig. 
 
Nadelen van deze variant zijn echter het gebrek aan onderscheid tussen de twee verschillende 
delen. De loopbrug kan slechts door middel van lichtstraten geaccentueerd worden in het verder 
vlakke dak. Een ander nadeel is de noodzaak om de delen van de driehoekige structuur die 
buiten het parallellogram vallen een eigen constructie te geven om zo de driehoek compleet te 
maken. 
 

Afbeelding 8.14: Parallellogram dominant Afbeelding 8.15: Driehoek dominant 
 
8.3.3: Driehoek dominant: Een tweede variant is de variant waarbij de driehoekige loopbrug 
dominant is. Zie afbeelding 8.15. Hierbij zijn er twee variaties mogelijk. De eerste is die waarbij 
het driehoekige gedeelte een geheel eigen constructie krijgt. Het driehoekige element doorsnijdt 
dan het parallellegramvormige deel. Hierbij ontstaat dan een fraaie constructieve hiërarchie, 
waarbij de parallellogramvormige structuur wordt opgevangen door de driehoekige structuur. Dit 
betekent dat de driehoekige structuur als een raveelconstructie werkt. Er is ook een duidelijk 
onderscheid tussen de twee elementen. Dat onderscheid wordt nog eens extra benadrukt door 
elk element zijn eigen constructie heeft. Ook vanaf de perrons is daardoor een duidelijk 
onderscheid tussen de twee delen waarneembaar. 
 
Nadelen zijn de willekeurige doorsnijding van de parallellegramvormige structuur. De elementen 
zullen op willekeurige plaatsen beëindigt moeten worden, waardoor de repetitiefactor in de 
constructie omlaag gaat. Bovendien zal de overzichtelijkheid op de perrons lager worden door 
meer verschillende soorten kolommen op de perrons te plaatsen. 
 
Een variatie op de bovenstaande structuur is mogelijk door als basis voor de driehoekige 
structuur de vloer in het parallellogram te gebruiken. Hiermee is de constructie die vanaf het 
perron waarneembaar is overal gelijk. De driehoekige constructie wordt dan 1 verdieping hoog, 
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terwijl de parallellogram structuur een constructie krijgt die 2 verdiepingen hoog is. Ook voor deze 
variant is een duidelijk onderscheid tussen de twee elementen gegarandeerd. 
 
Maar ook voor deze structuur is een van de nadelen de willekeurige doorsnijding van de 
parallellegramvormige structuur. Hoewel dit niet meer gebeurt op het niveau van de perrons geldt 
dit bezwaar nog steeds voor het dakvlak. daarnaast zal er hier een extra constructieve oplossing 
noodzakelijk zijn om de delen van de driehoekige structuur die buiten het parallellogram vallen 
een eigen constructie te geven om zo de driehoek compleet te maken. Een derde bezwaar kan 
zijn dat de constructieve hiërarchie hier onduidelijk is. Op perronniveau is nog sprake van een 
enkele constructie. Op vloerniveau draagt de constructie van de stationshal de constructie van de 
loopbrug en op dakniveau is de constructie van de loopbrug de raveelconstructie voor die van de 
stationshal. 
 
8.3.4: Loopbruggen dominant: Een derde variant degene waarbij de loopbruggen als het 
dominante element dienst doen. Zie afbeelding 8.16. Voor deze variant zijn enkele verschillende 
variaties denkbaar. De variatie hierbij zit in het middengebied tussen de loopbruggen dat een 
eigen structuur kan hebben of kan aansluiten op de structuur en constructie van de stationshal. 
De tweede variatie is in de afbeelding te herkennen.  
 
De eerste variant is de variant met een eigen constructie voor het middengebied. Sterke punten 
in deze variant zijn het duidelijke onderscheid tussen de verschillende elementen. Dit wordt mede 
veroorzaakt doordat elk element zijn eigen constructie heeft. Er is op eenvoudige wijze een 
hiërarchie aan te brengen in die constructie door de constructie van de loopbruggen te gebruiken 
als raveelconstructie voor de overige delen. Doordat de loopbruggen een eigen constructie 
hebben hoeven er geen extra constructieve maatregelen te worden bedacht om de delen die 
buiten de parallellogramvormige structuur vallen op te vangen. 
 
Een van de nadelen is, net als bij het model waarbij de driehoek dominant is, dat er sprake is van 
een willekeurige doorsnijding van de parallellegramvormige structuur. De elementen zullen op 
willekeurige plaatsen beëindigt moeten worden, waardoor de repetitiefactor in de constructie 
omlaag gaat. Bovendien heeft elk van de drie elementen, het gebied tussen de loopbruggen is 
het derde element, hierbij zijn eigen constructie wat het ontwerp complexer en onoverzichtelijker 
maakt. Op de perrons zal deze veelheid aan constructieve oplossingen tot een onoverzichtelijke 
en onleesbare situatie leiden. 
 
De tweede variatie is die waarbij in het gebied tussen de sporen de structuur van de stationshal 
wordt voortgezet. Ook bij deze variant hebben de loopbruggen een sterke eigen identiteit en 
onderscheiden ze daarmee de driehoekige loopbrug duidelijk van de parallellogramvormige 
stationshal. Bij deze variatie is de constructie van de loopbruggen wederom de raveelconstructie, 
waarop de constructie van de stationshal wordt opgevangen. Andere voordelen zijn het feit dat 
voor deze variatie slechts twee structuren en daarmee twee constructies benodigd zijn. Dit 
vereenvoudigd het ontwerp weer enigszins. Ook voor deze variatie geldt weer dat, omdat de 
loopbruggen een eigen constructie hebben er geen extra constructieve maatregelen genomen 
hoeven te worden om de delen die buiten de parallellogramvormige structuur vallen op te 
vangen. 
 
Het voornaamste nadeel is weer de willekeurige doorsnijding van de parallellogramvormige 
structuur. Op de perrons kan sprake zijn van een minder overzichtelijke situatie aangezien er 
twee constructieoplossingen op de perrons geplaatst dienen te worden. 
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Afbeelding 8.16: Loopbruggen dominant Afbeelding 8.17: Open middengebied 
 
8.3.5: Open middengebied: De vierde variant is die waarbij het middengebied, het driehoekige 
element, open gelaten wordt. Zie afbeelding 8.17. Hierbij zijn ook weer twee variaties denkbaar, 
namelijk een met een compleet open gelaten middengebied en een met een middengebied 
waarin de constructie van de stationshal gewoon doorloopt. 
 
Belangrijke voordelen aan de eerste variatie zijn onder andere de overzichtelijke constructie op 
perronniveau, vloerniveau en dakniveau. De structuur heeft namelijk maar een constructie nodig. 
Bovendien is er sprake van een helder en duidelijk onderscheid tussen de twee elementen. Door 
het weglaten komt het driehoekige element duidelijk over. 
 
Nadelen zijn de noodzaak tot een speciale randoplossing om het weggevallen gedeelte van het 
dakvlak op te kunnen vangen. Ook is er een extra constructie noodzakelijk om de vloervelden die 
buiten de parallellogram structuur vallen te kunnen realiseren. 
 
In het voordeel van de tweede variatie spreekt het feit dat de structuur van het parallellogram-
vormige element een continue constructie is die zowel op vloerniveau, als op dakniveau gewoon 
kan doorlopen. De structuur heeft namelijk maar een constructie nodig. Er is sprake desondanks 
toch sprake van een helder en duidelijk onderscheid tussen de twee elementen. Door het open 
laten van de driehoek wordt deze een duidelijk gedefinieerd onderdeel van het ontwerp. Door het 
ook in het open gebied doorlopen van de parallellogramvormige structuur wordt ook dit element 
sterk benadrukt in het ontwerp. 
 
Nadelig is de extra constructie die noodzakelijk is om de vloervelden die buiten de parallellogram 
structuur vallen te kunnen realiseren. 
 
8.3.6: Constructie: Naast de wijze waarop de twee elementen elkaar ontmoeten spelen de 
onderstaande constructieve uitgangspunten een belangrijke rol bij het vastleggen van een 
structuur voor het ontwerp: 
 

- Plaatsing steunpunten 
- Overspanningen 
- Repetitie 
- Routing 
- Transparantie/licht 

 
Plaatsing steunpunten: Door de keuze voor een stationshal boven de sporen kan de constructie 
in principe alleen ondersteuningen krijgen ter plaatse van de perrons. Dit betekent dat een de 
draagconstructie altijd zijn kolommenrij(-en) evenwijdig aan sporen heeft staan.  
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Overspanningen: Beton wordt toegepast als constructiemateriaal. Dit betekent dat de 
overspanningen een bepaalde relatief beperkte maximum afmeting kennen. Een middel om de 
overspanningen te verkleinen is de keuze voor een systeem met dubbele kolommenrijen.  
 
Repetitie: Door de situatie waarbij midden in het centrum wordt gebouwd en de beperkte 
mogelijkheden op de bouwplaats, aangezien het station ook tijdens de bouw van het nieuwe 
station zal moeten blijven functioneren, is de keuze voor een prefabconstructie logisch. Dit 
betekent dat een grote mate van repetitie van de constructieve elementen gewenst is om een 
prefabconstructie ook als economisch aantrekkelijk alternatief te beschouwen. 
 
Routing: De constructie kan worden ingezet als een middel dat de reiziger kan helpen zijn weg te 
vinden. Door middel van kolommen en wanden kunnen bepaalde richtingen in het plan benadrukt 
worden. De constructie mag in ieder geval niet een obstakel voor de reizigers zijn. 
 
Transparantie/licht: Een tweede middel dat kan worden ingezet om de reizigersstromen te 
begeleiden is het gebruiken van lichtstraten om de hoofdroutes door het gebouw te accentueren. 
Op deze plaatsen zullen dus openingen in de constructie moeten worden opgenomen. 
 
Deze aspecten zijn de toetsingscriteria waarop de volgende twee constructieve ontwerpvarianten 
worden beoordeeld. Deze twee varianten zijn ontwikkeld op basis van de twee variaties die er bij 
de hierboven beschreven structuren uitspringen. Allereerst is dat de variant met de dominante 
loopbruggen, waarbij het middengebied weer onderdeel uitmaakt van de structuur van de 
stationshal.Zie afbeeldingen 8.18 en 8.19.  
 

 
Afbeelding 8.18: Bovenaanzichten variant dominante loopbruggen 
 
In deze variant zijn twee verschillende constructies herkenbaar die samen de 
hoofddraagconstructie vormen. Hierbij is de constructie van de loopbruggen het dominante 
element. Voor de constructie van de loopbruggen is gekozen voor een grote dakliggers die door 
twee kolommen per steunpunt de kracht uit het dak naar beneden leiden. Zware V-vormige 
kolommen leiden de belasting uit het dak en uit de brugliggers vervolgens door naar de 
fundering. Deze constructie van de loopbruggen dient als raveelconstructie, waarop de 
constructie van de stationshal beëindigd wordt. 
 
De stationshal is opgebouwd uit een reeks van portalen die op de perrons staan en die met 
liggers gekoppeld zijn. De portalen hebben een geknikte kolom in verband met het doorlaten van 
daglicht op de perrons.  
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Afbeelding 8.19: Zijaanzichten variant dominante loopbruggen 
 
Elk element heeft zijn eigen constructie, dit maakt de herkenbaarheid van de afzonderlijke delen 
groter. Door de keuze voor portalen kan op eenvoudige wijze tussen de dubbele kolommenrijen 
delen uit vloeren en daken worden weggelaten in verband met de benodigde openingen voor 
daglichttoetreding. De dubbele kolommenrij op de perrons begeleid ook de reizigers van en naar 
de perrons. Door de deze stroken met daglichtopeningen ook in het dak tussen de loopbruggen 
door te zetten ontstaat er een eenheid tussen beide delen. Ook het dak van de loopbruggen zelf 
is transparant, waardoor ook deze route begeleid wordt met behulp van constructie en daklicht. 
 
Belangrijke nadelen zijn de willekeurige beëindiging van de liggers in vloeren en daken van de 
stationshal. Dit betekent dat er veel meer verschillende onderdelen gefabriceerd moeten worden. 
Een tweede probleem is dat de loopbruggen wel heel sterk als gang gaan opereren. Dat maakt 
de loopbruggen minder uitnodigend en aantrekkelijk en het verstoort de band tussen de 
stationshal en de loopbrug enigszins. Bovendien is de herkenbaarheid van de afzonderlijke 
elementen misschien wel groter, doordat elk element zijn eigen constructie heeft, is de eenheid 
binnen het ontwerp tussen de twee delen wel minder. Bovendien is er door de keuze voor twee 
verschillend (geplaatste) constructieve elementen sprake van een minder overzichtelijke situatie 
op het perron. 
 
Ten tweede is de variant met het open middengebied waarbij de constructie van de stationshal 
wordt doorgezet in het open middengebied ook nader bekeken. Zie afbeeldingen 8.20 en 8.21. 
 

Afbeelding 8.20: Bovenaanzichten variant open middengebied 
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In dit model is er sprake van een constructieve oplossing die het gehele gebouw draagt. De 
constructie van de stationshal kan op eenvoudige wijze worden doorgezet in het open 
middengebied. Ook hier is de stationshal opgebouwd uit een reeks van portalen die op de 
perrons staan en die met liggers gekoppeld zijn. De portalen hebben een geknikte kolom in 
verband met het doorlaten van daglicht op de perrons. 
 

 

 
Afbeelding 8.21: Zijaanzichten variant open middengebied 
 
Door het doorzetten van de hoofddraagconstructie in het open middengebied wordt dit deel van 
het plan een integraal onderdeel van de stationshal. De eenvoudige hoofddraagconstructie is een 
simpele oplossing die voldoet aan zowel de eis van het begeleiden van de reizigersstromen, als 
aan de eisen tot het creëren van daglichtopeningen. Op de perrons zal de situatie overzichtelijk 
blijven aangezien er geen andere constructiesystemen dan de hoofddraagconstructie aanwezig 
zijn.  
 
Nadelen aan deze oplossing zijn de kolommen die op de hoofdroutes geplaatst worden. Ook zal 
er voor de vloeren die buiten de driehoeksstructuur vallen een extra oplossing noodzakelijk zijn. 
 
8.3.7: Conclusies: Op basis van het onderzoek aan deze varianten valt de keuze op de variant 
met het open midden gebied, waarin de constructie doorloopt. Doorslaggevend hierbij zijn de 
eenvoudige constructie. De gegarandeerde hoge mate van repetitie en de heldere leesbare 
structuur. Het nadeel dat de kolommen op de looproutes geplaatst kunnen zijn kan worden 
ondervangen door af te stappen van het idee van de looproutes en het gehele middengebied 
weer als openbare ruimte voor te stellen. Dit was al eerder verondersteld bij de globale indeling 
van de situatie. 



Arnhem CS  Ontwerp 

Derksen J.H.W. 66 
S429367 

9: Definitief ontwerp 
In dit hoofdstuk wordt het definitieve ontwerp toegelicht. Hierbij wordt teruggekoppeld naar de 
ontwerpuitgangspunten zoals deze in hoofdstuk 5.3 geformuleerd zijn. 

9.1: Stedebouwkundig ontwerp 
De gekozen oplossing om boven de sporen te bouwen maakt een herinrichting van een deel van 
het stationsgebied mogelijk. Dit heeft geleid tot de inrichting zoals deze is beschreven in 8.1.3. 
Wanneer de voorgestelde inrichting verder wordt uitgewerkt ontstaat het onderstaande plan. 
 

 
Afbeelding 9.1: Overzicht stedebouwkundig plan 
 
Door het nieuwe stationsgebied aan te sluiten op de bestaande ontsluitingsroutes en het 
bestaande bebouwingshoogteprofiel wordt het nieuwe stationsgebied een geintegreerd onderdeel 
van het bestaande stedelijk weefsel. Door strakke lijnen aan te houden, krijgt het stationsgebied 
een geheel eigen karakter. 
 
De nieuwe bouwvolumes zijn aan de zuidzijde van het spoortalud geordend middels de in 
hoofdstuk 8.1.2 beschreven hoofdontsluitingsrichtingen. Door de bouwvolumes de 
ontsluitingsrichtingen te laten begeleiden ontstaan heldere straten en pleinen. Aan de noordzijde 
begeleiden de nieuwe volumes het bestaande wegenverloop. 
 
Het bebouwingshoogteprofiel aan de zuidzijde weerspiegelt het profiel van de maaiveldhoogte. 
De bebouwingshoogtes nemen toe in noordelijke en westelijke richting. Het busplein ligt in de 
zuidoostelijke punt van het plangebied en is het laagste punt. In de noordwestelijke hoek van het 
plangebied (van het deel ten zuiden van het spoortalud) staat het hoogste kantoorvolume. Voor 
de bebouwing aan de hoger gelegen noordzijde van het spoortalud geldt dat deze de 
bebouwingshoogte van de achterliggende woonbebouwing volgt. 
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Afbeelding 9.2: Plattegrond situatie 
 
De pijlen in afbeelding 9.2 zijn de zichtlijnen/hoofdrichtingen aan de hand waarvan het 
stedebouwkundige ontwerp is opgezet. Zie hiervoor ook hoofdstuk 8.1.2.. De nummers verwijzen 
naar de nummering in het globale inrichtingsvoorstel uit 8.1.3. 
 
Het centrale element in het stedebouwkundige plan is de driehoekige plein/loopbrug (3) die 
Arnhem Noord met het stadscentrum verbindt. Naast deze functie is het ook de toegang tot de 
stationshal vanuit zowel het centrum, als Arnhem Noord. De driehoek ligt in het gebied dat wordt 
ingeklemd door de drie voornaamste routes die door het plangebied lopen. Deze routes 
verbinden het stationsgebied met Arnhem Noord, de rijnkade en het stadscentrum. Het hele 
centrale gebied zal dienst doen als openbare ruimte. Het hierdoor ontstane driehoekige plein dat 
naar de centrumzijde toe steeds breder wordt opent zichzelf daardoor automatisch naar de 
centrumzijde. Dit versterkt de relatie tussen het station, het stationsgebied en het centrum. 
 
Dit driehoekige plein start op maaiveldniveau aan de noodzijde en loopt vervolgens dwars door 
de stationshal. Door deze openbare ruimte zo’n integraal onderdeel van de stationshal te laten 
zijn wordt het openbare karakter van het stationsgebouw sterk benadrukt. De parallellogram-
vormige stationshal (9) doorsnijdt dit plein. De kruising van deze pleinen vormt het scharnierpunt 
tussen de stationshal en het plein. Het driehoekige plein en de stationshal worden uitgebreid 
toegelicht in 9.2. 
 
Het hoogteverschil dat vanaf de centrumzijde zal moeten worden overwonnen om het niveau 
boven de sporen te bereiken is dus onderdeel van de openbare ruimte. Hiervoor worden grote 
trappen over de volledige breedte van het plein toegepast, zoals in Rome de “Spaanse trappen”. 
Het hoogteverschil zal in drie fasen worden overwonnen. Door de hoge bebouwing aan 
weerszijden van de trappen ontstaat het beeld van een stadspoort. Dit geeft samen met de trap 
een monumentaal karakter aan het plan. Om dit plein verder te verlevendigen worden er stroken 
met groen toegepast. Deze worden ook in de trappen doorgezet.  
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Aan de westzijde, tussen het station, het districtspostkantoor en de Utrechtsestraat worden twee 
kantoorcomplexen aangelegd. Het tussen de Utrechtsestraat en de (verlengde) Oude 
Stationstraat gelegen complex (2) zal 3 lagen hoog worden. Het daar achtergelegen complex (1) 
zal 6 lagen hoog worden. Dit tweede complex is ook toegankelijk vanaf de Spaanse trap. Voor 
beide complexen geldt dat deze niet uitsluitend kantoorfuncties bevatten. Het gedeelte van de 
complexen dat grenst aan het plein zal een menging van centrumfuncties (commerciële en 
horeca) krijgen om de leefbaarheid van het plein te vergroten. 
 
De pleinwand aan de zuidzijde van het centrale plein is ten opzichte van de verlengde Oude 
Stationsstraat in zuidelijke richting verschoven. Door deze verschuiving wordt het centrale plein 
rechtstreeks geschakeld aan het busplein. Het bouwblok (4) dat zich hier bevindt bevat net zoals 
de volumes 1 en 2 een mengeling van kantoor en centrumfuncties. 
 
Ten oosten van het plein vinden we eerst een hoge strook bebouwing die een spiegeling is van 
wand aan de westzijde. Deze twee vormen samen de “poort”. Daarnaast ligt een klein 
kantoorvolume (5). Dit bouwblok bevat centrumfuncties aan de zuidzijde, zodat mensen van en 
naar het centrum begeleid worden via de (verlengde) Oude Stationsstraat.  
 
Aan de overzijde van deze straat is een lage strook bebouwing met centrumfuncties gepland. 
Deze scheidt de verlengde Oude Stationsstraat van het busplein (6). Het busplein is ingericht om 
zowel het trolleybus, als het streekvervoer af te handelen. Het plein is direct ontsloten op de hoek 
van het Nieuwe Plein en het Willemsplein, waardoor de verkeersdruk op de Utrechtsestraat zal 
afnemen. 
 
De taxistandplaats en de “kiss and ride”, dat wil zeggen de plaats waar men passagiers kan 
afzetten of ophalen, zal naar de stationsuitgang aan de noordzijde worden verplaatst. Dit zal 
bijdragen aan een vermindering van de verkeersdruk op de Utrechtsestraat, waardoor deze 
makkelijker te ontsluiten is. Bovendien zal de verlegde en als tweebaansweg uitgevoerde 
Amsterdamseweg beter dan de Utrechtsestraat geschikt zijn om als ontsluiting van het station 
voor autoverkeer te dienen. 
 
De bebouwing aan de noordzijde bestaat uit een blok (7) en een strook bebouwing (8). Beide 
zullen alleen maar kantoorfuncties bevatten. De bouwvolumes zijn kleinschaliger dan die aan de 
zuidzijde om aan te sluiten op de bebouwing in dit gebied.  

9.2: Architectonisch ontwerp 

Afbeelding 9.3: Overzicht stationshal 
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9.2.1: Opbouw: Het stationsgebouw is opgebouwd uit twee elkaar doorsnijdende 
hoofdelementen. Een parallellogram-vormige volume dat dienst doet als stationshal en 
perronoverkapping en een driehoekig volume dat dienst doet als loopbrug tussen Arnhem Noord 
en het stadscentrum. De loopbrug is onderdeel van een groot driehoekig plein en vormt tevens 
de toegang tot de stationshal.  
 
De kruising van deze twee elementen krijgt zijn vorm door het gebied waarin de loopbrug en de 
stationshal elkaar overlappen een deel van het dak en de gevels weg te laten. De constructie van 
de parallellogram-vormige stationshal loopt wel door in dit gebied. Twee hoge wanden vormen 
als het ware de wanden van het driehoekige plein en zijn de onderbreking/beëindiging van het 
dak van de stationshal. 
 

Afbeelding 9.4: Overzicht stationshal 
 
De hoofddraagconstructie speelt een beeldbepalende rol in het ontwerp. De constructie wordt 
volop in het zicht gelaten. De constructie is zo opgezet dat deze een framewerk vormt, waarin 
loopbruggen en functieblokken worden geplaatst. 
 
9.2.2: Ontsluiting: In de plattegrond (zie afbeelding 9.5) is duidelijk te zien hoe het principe met 
de dubbele centrale as (zie ook 8.2.4) in het definitieve ontwerp is verwerkt. Er bevinden zich op 
twee plaatsen op elk perron twee roltrappen. Hierdoor worden loopafstanden voor de reizigers 
verkort. Ook leidt dit tot een betere verspreiding over het perron zijn van reizigers die vertrekken, 
waardoor de verdeling van de reizigers over de treinstellen beter is. Daarnaast is elk per perron 
ook per lift bereikbaar. 
 
Deze stijgpunten worden verbonden middels twee (in de plattegrond) diagonaal lopende 
loopbruggen. Deze twee loopbruggen zijn onderling gekoppeld ter plaatse van de stijgpunten 
door vier (in de plattegrond) horizontale loopbruggen. Deze vormen een centrale circulatieruimte 
in de stationshal. 
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Afbeelding 9.5: Plattegrond stationshal 
 
Het gebouw is vanaf de centrumzijde bereikbaar via de grote trappen die onderdeel vormen van 
het stationsplein. Hierna komt de reiziger uit op het hoger gelegen gedeelte van het plein. Dit is 
de loopbrug die de twee stadsdelen verbindt. Daar waar deze loopbrug de stationshal doorsnijdt 
loopt de reiziger eerst door een deel waar alleen de “kale” constructie van de stationshal 
zichtbaar is. Hierdoor wordt een geleidelijke overgang gecreëerd tussen de open ruimte van het 
plein en de overkapte ruimte die de stationshal is. Het middelste deel van de loopbrug is overkapt 
met de overkapping van de stationshal. Dit is het scharnierpunt, waar de looproutes die de 
perrons verbinden en de loopbrug elkaar snijden. Hier bevindt zich dan de toegang tot de 
stationshal. Er is dus eigenlijk sprake van het vloeiend doorlopen van de openbare ruimte in de 
stationshal. Dit is een goede manier om het openbare karakter van het stationsgebouw te 
benadrukken. Daarna volgt weer een overgang naar een zone waarin alleen het kale 
constructieskelet zich op het plein bevindt. En tot slot blijft alleen de kale loopbrug over als deze 
buiten de plattegrond van de stationshal terechtkomt. Deze openbare ruimte loopt door tot waar 
deze aankomt op maaiveldniveau aan de noordzijde van de sporen. 
 
In de stationshal zelf wordt de routing benadrukt door daklichten en de constructie die 
reizigersstromen door het gebouw heen leiden. Op de perrons verdelen de kolommen het perron 
in een centrale transportzone en een zone voor het instappen links en rechts naast de kolommen.  
 
9.2.3: Functioneel: In de zones tussen de stijgpunten bevinden zich boven de sporen, links en 
rechts van de centrale hal twee zones waarin de functie-units. Dit zijn flexibele inbouwunits die in 
het framewerk van de perronoverkapping worden geplaatst. Door de verschillende 
overspanningen ontstaat er automatisch een verschil in grote, bovendien zal een deel van de 
ruimte worden afgesnoept door de driehoekige loopbrug. Er zijn dus in principe zes van deze 
boxen met elk een eigen afmeting en een eigen plattegrond die de interne ruimte van de 
stationshal omsluiten.  
 
Deze inbouwunits zijn in principe op elke mogelijke manier in te richten. Aangezien de NS deze 
ruimtes verhuurt is een gevarieerd aanbod wenselijk, om zo in te kunnen spelen op de eisen van 
de hurende partijen. In de plattegrond is een inrichtingsvoorstel gedaan, waarbij er in de meeste 
functie-units meerdere functies zijn gestopt. Globaal is hierbij een voorstel gedaan op basis van 
het programma van eisen. Hierbij is daar waar er meerdere partijen een unit delen regelmatig 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze units afwisselend op de stationshal en de 
loopbrug te oriënteren. Het oriënteren op de loopbrug vergroot de aantrekkelijkheid van die 
ruimte. Bovendien levert het alternatieve mogelijkheden tot inrichten op boven de varianten, 
waarbij de functie-units alleen op de stationshal ontsloten worden. 
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In het midden gebied ligt een zone in de stationshal die wordt omringd door de loopbruggen die 
de perrons verbinden en de verbindingen tussen deze twee. Het plaatsen van functie-units in dit 
gebied maakt de stationshal onoverzichtelijk. Deze grote ruimtes worden benut als vides. Deze 
zijn het centrale element in de circulatie ruimte, waar alle looproutes omheen lopen. Deze vides 
versterken de visuele relatie tussen de perrons en de stationshal en zorgen voor voldoende 
daglicht in het gebied midden onder de stationshal.  
 
Midden in de zone van de vides, waar de loopbrug en de stationshal elkaar doorsnijden ligt een 
centrale unit, waarin de verschillende NS-functies gehuisvest worden. Deze NS-functies liggen 
daarmee helemaal centraal in het ontwerp. Deze unit vormt het scharnierpunt tussen de 
stationshal en de loopbrug. De unit is voornamelijk in zuidelijke richting georiënteerd, aangezien 
vanaf deze zijde de grootste stroom reizigers die gebruik zal maken van de kaartverkoop etc te 
verwachten is. De unit heeft echter aan alle zijden kaartverkoopautomaten, kluisjes, 
pasfotoautomaten etc om in alle behoeften te kunnen voorzien.  
 

Afbeelding 9.6: NS-unit in raster Afbeelding 9.7: NS-unit rond 
 
In eerste instantie is voor deze NS-unit een plattegrond genomen die paste in het raster met links 
en rechts een looproute erlangs (zie afbeelding 9.6). De unit onderbreekt dan echter de loopbrug 
waardoor er echt sprake is van een plein aan de voorzijde en een plein aan de achterzijde van de 
unit. Door aan de voorzijde en achterzijde een rondere vorm toe te passen ontstaat een veel 
vloeiendere geleiding van de verkeersstromen rondom de NS-unit en zal er meer eenheid tussen 
de delen voor en achter de unit zijn. Zie afbeelding 9.7. 
 
9.2.4: Inrichting plattegrond: Het bovenstaande leidt dus tot de onderstaande inrichting. Dit is 
een mogelijke inrichting van het ontwerp. Er is hierbij uitgegaan van het programma van eisen. 
Maar aangezien er sprake is van flexibel in te richten units en er in de loop der tijd andere partijen 
zich kunnen melden, is dit niet een definitief gegeven. 
 
In afbeelding 9.8 staat de plattegrond dus nogmaals afgebeeld. De pijlen geven de 
oriëntatierichting van de ontsluiting van de functie weer. De nummers verwijzen naar de functies, 
zoals omschreven in het programma van eisen. 
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Afbeelding 9.8: Indeling en oriëntatie functie-units 
 
De legenda voor het ontwerp is als volgt: 
 
 1: Vides centraal in de circulatieruimte 
 2: Stationsrestauratie (incl sanitair) 
 3: Bloemenwinkel (Fleurop) 
 4: Multivlaai 
 5: GWK 
 6: Muziekwinkel (Free record shop) 
 7: Drogisterij (Etos) 
 8: Boekhandel (Bruna) 
 9: Pizzahut 
 10: Burgerking 
 11: Croissanterie 
 12: Supermarkt (AH to go) 
 13: NS-functies  
  Dit zijn de onderstaande functies 

- NS–loketten 
- NS-reisbureau 
- kaartverkoopautmaten 
- pasfotoautomaten 
- kluisjes 
- toiletten 
- berging 

 

 
Afbeelding 9.9: Doorsnede over de vides 
 
9.2.5: Daglicht en transparantie: Een belangrijk aspect in het ontwerp is daglicht. Vaak zijn 
perrons donkere en onaantrekkelijke ruimtes bij brugstations. Daarnaast ontbreekt vaak de relatie 
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tussen stationshal en perrons. Om dergelijke problemen te voorkomen zijn in het ontwerp de 
volgende maatregelen genomen. De grote vides in de centrale circulatiezone zorgen voor een 
sterke visuele relatie tussen de stationshal en de perrons (zie ook afbeelding 9.9). Ook zal via 
deze vides direct en indirect daglicht op de perrons terechtkomen. Vanuit de functie-units heeft 
door de diagonale glasgevels direct visueel contact met de perrons (zie afbeelding 9.10). 
 

 
Afbeelding 9.10: Doorsnede over de vides 
 
Daarnaast bevinden zich aan de rand van de centrale circulatieruimte ter plaatse van de 
stijgpunten eveneens openingen in de vloer van de stationshal om daglicht op de perrons te laten 
in de ruimtes tussen de functie-units. De ruimtes onder de functie-units zijn de donkere gebieden 
in het ontwerp, maar aangezien deze zich boven de sporen bevinden is dit niet problematisch. In 
afbeelding 9.11 is een globale indicatie gegeven van de verdeling van loodrecht invallend licht 
 

 
Afbeelding 9.11: Fragment doorsnede over de functie-units met inval licht 
 
Alle looproutes in het ontwerp worden aangeduid met en begeleid middels daglicht. Overal in het 
dak van de stationshal zijn daglichtstroken opgenomen die de looproutes in de stationshal 
begeleiden. De loopbrug is zelfs grotendeels opengelaten, waardoor daglicht een belangrijke rol 
speelt bij de indicatie van de ontsluiting naar de reiziger. 
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9.2.6: Impressies van het gebouw: Ter afronding van het architectonische deel volgen nog 
enkele afbeeldingen van het 3D-model. 
 

Afbeelding 9.12: Overzichtsshot gebouw 
 

Afbeelding 9.13: Doorkijk over de loopbrug door de stationshal 
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Afbeelding 9.14: Impressie perron met visueel contact naar stationshal door vide 
 

Afbeelding 9.15: Perron met doorkijk via roltrappen naar stationshal 
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Afbeelding 9.17: Interieur stationshal kijkend vanaf de aankomst van de roltrappen 
 

Afbeelding 9.18: Interieur stationshal gezien via de verbindingsbrug 
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9.3: Constructief ontwerp 
Het constructieve ontwerp zal kort worden toegelicht op enkele hoofdpunten. In het volgende deel 
van het verslag, de uitwerking, zal er nog uitgebreid worden ingegaan op allerlei aspecten van de 
constructie van het gebouw. 
 

 

 
Afbeelding 9.19: Aanzicht oostzijde en mechanicamodel 
 
9.3.1: Hoofddraagconstructie: In afbeelding 9.16 is in het aanzicht van de stationshal goed te 
zien hoe de hoofddraagconstructie is opgezet. Op de perrons zijn portalen geplaatst, waartussen 
vloerbalken en dakbalken de overspanningen realiseren. De portalen zijn twee scharnierspanten, 
waarbij zich de scharnieren aan de voet van het portaal bevinden. 
 
De hoofddraagconstructie van de stationshal bestaat uit 12 rijen van elk 4 portalen en 3 
overspanningen. Deze portalenrijen worden gekoppeld door balken. hierdoor ontstaat een open 
betonnen raamwerk. In dit raamwerk worden de vloeren en daken dichtgelegd met kanaalplaten.  
 

Afbeelding 9.20: Overzicht hoofddraagconstructie 
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De constructie van de stationshal is ook het dragende element voor de constructie van de 
loopbrug. Voor de loopbrug worden, waar nodig balken en vloerplaten toegevoegd in het 
balkrooster van het dak en de vloer van de stationshal. De delen die buiten de plattegrond van de 
stationshal vallen worden ineens overspannen. Dus van trap tot stationshal en van stationshal tot 
maaiveld. 
 
9.3.2: Overspanningen: Door de keuze voor de parallellogram-vormige structuur is het 
noodzakelijk om in diagonale richting de hoofdoverspanningen van de constructie te maken. Dit 
betekent een toename van de overspanningen voor de vloerliggers en de dakliggers. De hierdoor 
verkregen ruimtelijke structuur weegt echter ruimschoots op tegen die toename. 
 
Om de overspanningen van de vloerbalken en de dakbalken te beperken is gekozen voor 
dubbele kolommen op de perrons. Deze zijn ook een belangrijke aanleiding in de keuze om 
portalen op de perrons te plaatsen. Ook kunnen de kolommen lichter en slanker worden 
uitgevoerd, wat zal bijdragen aan de overzichtelijkheid van de perrons. Een bijkomend voordeel 
van de dubbele kolommen is dat deze de perrons verdelen in twee instapzones langs de randen 
van de perrons en een transportzone, waarin zich ook de stijgpunten bevinden, tussen de 
kolommen.  
 
Aan de portalen zijn vier uitkragende armen bevestigd. Door het scharnier namelijk niet aan het 
uiteinde van de vloeroverspanning te leggen, maar een stukje naar het midden van de 
overspanning te schuiven is de overspanning verkort en kan een deel van het moment als een 
soort inklemmingsmoment worden opgenomen in de portaalconstructie. 
 
De vloerliggers hebben een beduidend hogere belasting dan de dakliggers dus wordt hier nog 
een derde maatregel toegepast om de overspanning te verminderen. Door de kolommen een knik 
te geven kunnen de vloeroverspanningen nog verder verkort kunnen worden.  
 
9.3.3: Voorspanning: De vloer en dakliggers kennen allemaal een variatie in 
overspanningslengte, door de verschillende afstanden tussen de perrons. Toch is het uit 
esthetisch oogpunt wenselijk om voor alle drie de vloerliggers en voor alle drie de dakliggers toch 
dezelfde liggerhoogte toe te passen. Door toepassing van extra wapening wordt om een ligger 
met een groter draagvermogen verkregen. 
 
Door de liggers (vloer en dak) voor de grootste overspanning voor te spannen is het mogelijk om 
deze liggers een stuk slanker uit te voeren. Door de voorspanning wordt de ligger voorbelast met 
een belasting die in tegengestelde richting werkt van de overige op de ligger aanwezige 
belastingen. Hierdoor wordt door de voorspanning (een deel van de) belasting die op de ligger 
werkt gecompenseerd. Dit is goed te zien in afbeelding 9.20. Daarnaast heeft het aanbrengen 
van de voorspanning een gunstige invloed op de stijfheid van de ligger, aangezien bij deze grote 
overspanningen de optredende doorbuigingen nog wel eens de toegestane waarden 
overschrijden. 
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Afbeelding 9.21: Principe van voorspanning 
 
Door de grote inklemmingsmomenten die optreden ter plaatse van de inklemming van de 
uitkragende armen in het portaal voor de grootste overspanningen, wordt ook in die uitkragingen 
voorspanning aangebracht.  
 
9.3.4: Stabiliteit: De portalen zijn scharnierend aan elkaar verbonden. Hierdoor werken de vier 
portalen, waaruit elk van de 12 portaalrijen is opgebouwd, samen om de stabiliteit in de richting 
van het spant te verzorgen.  
 

 
Afbeelding 9.22 Stabiliteitssysteem in langsrichting 
 
De stabiliteit loodrecht op de richting van het spant wordt verzorgd door de kolommen ter plaatse 
van de voet een inklemming in de fundering te geven. De vloer en het dakvlak fungeren als stijve 
schijven en zullen er voor zorgen dat alle 96 kolommen samenwerken in de afdracht van de 
horizontale belasting loodrecht op de spantrichting. 
 
9.3.5: Prefab: De locatie midden in het centrum en het feit dat het station in gebruik dient te 
blijven tijdens de bouw maken nodigen uit om naar een prefab bouwwijze te gaan kijken. De 
mogelijkheden voor het inrichten van een grote bouwplaats of het maken van een tijdelijke fabriek 
op de bouwplaats ontbreken door ruimtegebrek.  
 
De invloed van het denken in een prefab bouwwijze uit zich in de keuze voor een grote mate van 
repetitie van een beperkt aantal elementen. Voor de hoofddraagconstructie is gebruik gemaakt 
van 7 standaardelementen. De portalen zijn opgebouwd uit twee kolommen en een dakbalk. Dan 
zijn er nog vloer en dakliggers voor de hoofdoverspanning en vloer en dakliggers voor de vloer en 
dakranden. Voor de vloeren en daken wordt gebruik gemaakt van kanaalplaten. De variatie in 
belasting tussen de verschillende elementen van een serie wordt opgevangen door te variëren in 
de wapening van de elementen. 
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Een tweede aspect dat een belangrijke rol speelt bij het ontwerpen in prefab is de afmeting van 
de elementen. De afmetingen van de elementen zullen beperkt moeten blijven aangezien de 
elementen nog van de fabriek naar de bouwplaats getransporteerd dienen te worden. Voor de 
portalen betekent dit dat ze worden opgebouwd uit twee kolommen en een dakligger. De balken 
kunnen, omdat het lineaire elementen zijn wel op eenvoudige wijze naar de bouwplaats vervoerd 
worden. 
 
9.3.6: Vormgeving: De vormgeving van de hoofddraagconstructie volgt grotendeels het verloop 
van de momentenlijn. De kolommen zijn slank aan de voet, waar zich de scharnierende 
oplegging bevindt. Daarna verbreden de kolommen zich flink tot het vloerniveau van de 
stationshal, waar zich de inklemming van de uitkragende arm bevindt. Daarna neemt de 
doorsnede van de kolom iets af tot de inklemming in de dakbalk van het portaal. Het 
inklemmingsmoment daar is namelijk een stuk kleiner. Voor de uitkragende amen van de portalen 
geldt dat deze een hoge doorsnede hebben ter plaatse van het inklemmingsmoment en dat de 
hoogte van deze uitkragende delen afneemt tot het punt waar zich de scharnierende verbinding 
met de vloer bevindt.  
 

Afbeelding 9.23: Perspectief hoofddraagconstructie 
 
Voor de vloerliggers en dakliggers wordt om praktische redenen niet met de liggerhoogte 
gevarieerd. Met name de verschillende overspanningslengten en de minimaal benodigde hoogte 
onder de vloerliggers spelen hierbij een rol. Wel wordt er voor de liggerdoorsnede een optimalere 
doorsnede gezocht dan een rechthoekige. Een T-vormige doorsnede ter plaatse van de 
opleggingen en een I-vormige doorsnede voor de rest van de ligger. Ter plaatse van de 
oplegging zal de het hele lijf van de ligger de breedte van de onderflens hebben in verband met 
de inleiding van de dwarskracht en de voorspankracht. In de rest van de ligger is er sprake van 
een slanker liggerlijf om gewicht te besparen. 

9.4: Toetsing uitgangspunten 
Tot slot zal worden gekeken of het ontwerp voldoet aan de uitgangspunten, zoals deze voor de 
verschillende ontwerpaspecten gedefinieerd zijn. Hoewel de constructieve aspecten nog 
uitgebreid aan de orde komen in de uitwerking wordt er toch al na de ontwerpfase al even 
geverifieerd in hoeverre aan de uitgangspunten wordt voldaan. 
 
9.4.1: Toetsing stedebouwkundige uitgangspunten: De onderstaande stedebouwkundige 
uitgangspunten voor het ontwerp zijn gedefinieerd in 5.3.1.  
 
 - Het ontwerp op logische wijze inpassen in de bestaande situatie 
 - Het verbeteren van de relatie tussen Arnhem Noord en de binnenstad 
 - Een duidelijke en overzichtelijk stationsgebied creëren 
 - Het benutten van de in de situatie aanwezige hoogteverschillen 
 
Het ontwerp op logische wijze inpassen in de bestaande situatie: Het stedebouwkundige plan is 
gebaseerd op het doortrekken van een aantal bestaande ontsluitingsroutes. Hierdoor sluit het op 
een logische wijze aan op de bestaande infrastructuur. Ook in hoogte van de verschillende 
volumes wordt nadrukkelijk de relatie gezocht met de bestaande situatie. 
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Het verbeteren van de relatie tussen Arnhem Noord en de binnenstad: Het centrale element in 
het stedebouwkundige plan is de loopbrug/pleingebied. Dit zal de relatie tussen de twee delen 
van de stad versterken aangezien de ligging van deze verbinding een rechtstreekse vertaling is 
van de ligging van de hoofdontsluitingsroutes. 
 
Een duidelijke en overzichtelijk stationsgebied creëren: Het stationsgebied kent een eenvoudige 
geometrie die wederom rechtstreeks is afgeleid van de hoofdrichtingen. Deze verdelen het 
gebied ten zuiden van de sporen in zes stukken verdeeld. Al deze stukken bevatten slechts een 
of twee functies. Hierdoor is een zekere mate van eenvoud gehandhaafd die de duidelijkheid en 
leesbaarheid van het gebied vergroot. 
 
Het benutten van de in de situatie aanwezige hoogteverschillen: De hoogteverschillen die in de 
situatie worden gevonden zijn ingezet bij het aansluiten van de oversteek (boven de sporen) in de 
stationshal op de loopbrug die de twee stadsdelen verbindt. De loopbruggen die nodig zijn om 
over te steken van perron naar perron sluiten vervolgens perfect aan op de loopbrug over de 
sporen. 
 
9.4.2: Toetsing architectonische uitgangspunten: De onderstaande architectonische 
uitgangspunten voor het ontwerp zijn gedefinieerd in 5.3.2. 
 
 - Een ontwerp creëren, waarin de constructie een belangrijke aspect is 
 - Een interessant ontwerp bereiken door middel van enkele simpele hoofdvormen. 
 - Een ontwerp creëren waarin transparantie en daglicht volop benut worden 
 - Een ontwerp maken met een eenvoudige routing 
 - Een goede benutting van de aanwezige hoogteverschillen. 
 
Een ontwerp creëren, waarin de constructie een belangrijke aspect is: In het architectonische 
ontwerp is de betonnen draagconstructie van de stationshal het opvallende element. De 
constructie geeft vorm en regelmaat aan het ontwerp. 
 
Een interessant ontwerp bereiken door middel van enkele simpele hoofdvormen: Het ontwerp is 
opgebouwd uit twee onderdelen die elk een eigen hoofdvorm hebben, de driehoekoekige 
loopbrug en een parallellogram-vormige stationshal. Door de kruising van deze twee elementen 
ontstaat een interessant totaalbeeld. 
 
Een ontwerp creëren waarin transparantie en daglicht volop benut worden: In het ontwerp speelt 
een optimale gebruiken van daglicht een grote rol. Door de grote vides zal daglicht ook op de 
perrons doordringen, wat de aantrekkelijkheid van deze ruimtes als verblijfsgebied aanmerkelijk 
vergroot. Bovendien worden alle looproutes in het plan door daglicht begeleid. 
 
Een ontwerp maken met een eenvoudige routing: Door gebruik te maken van een simpel model 
waarin de looplijnen tussen de verschillende locaties recht, kort en zo direct mogelijk zijn ontstaat 
een simpel model waarin 3 hoofdroutes  
 
Een goede benutting van de aanwezige hoogteverschillen: De hoogteverschillen die in de situatie 
worden gevonden zijn ingezet bij het aansluiten van de oversteek (boven de sporen) in de 
stationshal op de loopbrug die de twee stadsdelen verbindt. De loopbruggen die nodig zijn om 
over te steken van perron naar perron sluiten vervolgens perfect aan op de loopbrug over de 
sporen. 
 
9.4.3: Toetsing constructieve uitgangspunten: De onderstaande constructieve uitgangspunten 
voor het ontwerp zijn gedefinieerd in 5.3.3. 
 
 - De constructie moet een integraal onderdeel vormen van het architectonische ontwerp 
 - Beton zal als constructiemateriaal worden toegepast 
 - Het doel is een “logische” constructie ontwerpen 
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 - Er zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van prefab beton. 
 
De constructie moet een integraal onderdeel vormen van het architectonische ontwerp: Vanuit de 
achtergrond van constructief ontwerpen is het voor de handliggend om de constructie te benutten 
als een expressief en beeldbepalend element in de architectuur. De constructie van de 
stationshal is zeker de bepalende factor in het beeld van de architectuur van het gebouw. 
 
Beton zal als constructiemateriaal worden toegepast: Bij het ontwerpen van de constructie is 
nadrukkelijk rekening gehouden met de specifieke voorwaarden voor en de eisen die aan een 
betonnen constructie worden gesteld.  
 
Het doel is een “logische” constructie ontwerpen: In het ontwerp is er nadrukkelijk gezocht naar 
mogelijkheden om de overspanningen te beperken, zodat er geen reusachtige overspanningen in 
beton gemaakt hoeven te worden. Door de enkele ingrepen in het ontwerp te doen is de 
overspanning voor de vloerliggers gereduceerd. De overspannningen zijn hierdoor haalbaar 
middels een gangbare constructie. 
 
Er zal aandacht worden besteed aan de mogelijkheden van prefab beton: Belangrijke aspecten 
om tijdens het ontwerp rekening mee te houden als je een prefab constructie ontwerpt zijn 
repetitie en elementafmetingen. In het ontwerp is sprake van een grote mate van repetitie van 
onderdelen in de hoofddraagconstructie. Bovendien zijn deze elementen allemaal beperkt in 
afmeting. 
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10: Inleiding 
Nu de geometrie van de constructie als een integraal deel van het architectonisch ontwerp is 
vastgelegd, wordt de constructie verder uitgewerkt. Bij deze uitwerking zijn de krachtswerking en 
de detaillering van de constructie de belangrijkste aandachtspunten. Met betrekking tot de 
krachtswerking is het van belang dat sterkte, stijfheid en stabiliteit van de constructie 
gewaarborgd worden. Met betrekking tot de detaillering geldt dat er rekening moet worden 
gehouden met de eisen die ten gevolge van de keuze voor prefab aan de constructie worden 
gesteld. Bovendien moet er bij de detaillering rekening worden gehouden met de gekozen 
krachtswerking, deze mag door de detaillering niet verstoord worden aangezien dit onherroepelijk 
leidt tot problemen.  
 
Om de berekeningen te vereenvoudigen en meer inzichtelijk te maken, zal de krachtswerking 2D 
bekeken worden voor een element. Het betreft een portaalrij bestaande uit 4 portalen met de 
tussenliggende overspanningen. In de portalen bevindt zich geen loopbrug, aangezien de 
vloerligger van de loopbrug een koppeling is tussen de twee kolommen en deze het gedrag zeer 
gunstig beïnvloed. Ter plaatse van de vloeroverspanningen bevinden zich functie-units. Hiermee 
is de meest ongunstige situatie voor de portaalrij vastgelegd.  
 
Het eerste deel van dit hoofdstuk beschrijft enkele algemene uitgangspunten die gehanteerd zijn 
bij alle berekeningen die op de constructie zijn losgelaten. Dit betreft de classificatie van de 
constructie en de belastingcombinaties die op de constructie werken. Ook de 
materiaaleigenschappen van de constructiematerialen beton, betonstaal en voorspanstaal horen 
bij deze uitgangspunten. 
 
Daarna worden voor de portaalrij een aantal constructievarianten bekeken. Hierbij worden enkele 
series berekening op die varianten losgelaten om te komen tot het meest optimale ontwerp. 
Hierbij wordt ondermeer gekeken naar de invloed van plaats en type verbinding op de 
constructie. Daarnaast wordt ook de stabiliteit van de varianten meegenomen in de 
overwegingen. Uit deze berekeningen volgt de meest optimale geometrie voor de constructie. 
 
Deze meest optimale geometrie wordt vervolgens na enkele kleine aanpassingen verder 
uitgewerkt. De wapening en voorspanwapening voor de constructie worden berekend. Daarbij 
wordt ook aandacht besteed aan de detaillering. 
 
Tot slot zal er nog aandacht worden besteed aan het uitvoeringsproces van de constructie. 
Hierbij wordt gekeken naar het productieproces en transport van de prefab onderdelen, fasering 
van de bouw, waardoor het huidige station tijdens de bouw gewoon kan blijven functioneren en 
de montagevolgorde voor de constructie. 
 
Bij de berekening van de constructie zal gebruik worden gemaakt van het softwarepakket ESA-
Prima Win. Dit eindige elementen pakket is een software pakket, wat specifiek geschikt is voor de 
berekening van bouwkundige constructies. 
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11: Algemene uitgangspunten berekeningen 
In dit eerste deel worden een aantal algemeen geldende voorwaarden en uitgangspunten die bij 
de berekening, dimensionering en wapening van de betonconstructie zijn toegepast behandeld. 
Dit zijn:  
 

- De classificatie van de constructie 
- De te gebruiken belastingcombinaties 
- De materiaaleigenschappen van beton, betonstaal en voorspanstaal 

 
Alle bovenstaande zaken zijn voor alle berekeningen geldende uitgangspunten. 

11.1: Classificatie en belastingcombinaties: 
Bij het berekenen en dimensioneren van (onderdelen van) de constructie dient rekening te 
worden gehouden met een aantal verschillende belastingen. Deze kunnen al dan niet 
gecombineerd voorkomen. Welke combinaties van belastingen van toepassing zijn op een 
bepaalde constructie hangt af van de indeling van het gebouw in een bepaalde veiligheidsklasse 
en de daarbij horende referentieperiode. De bepaling hiervan gebeurt conform de voorschriften in 
“NEN 6702: Belastingen en Vervormingen”.  
 
11.1.1: Classificatie: Een stationsgebouw valt volgens de voorschriften onder veiligheidsklasse 
3. Voor het stationsgebouw is een referentieperiode van 50 jaar voorgeschreven. Zie ook bijlage 
D1. 
 
11.1.2: Belastingen: Op de constructie werken twee groepen belastingen. Enerzijds zijn dit 
permanente belastingen, anderzijds veranderlijke belastingen. De groep met permanente 
belastingen omvat ondermeer:  
 

- Eigen gewicht van de constructie 
- Eigen gewicht overige delen van het bouwwerk 
- Belastingen ten gevolge van voorspanning 

 
De groep met veranderlijke belastingen bevat ondermeer: 
 
 - Belastingen door personen, meubilair en aankleding 
 - Belastingen ten gevolge van sneeuw 
 - Belastingen ten gevolge van wind 
 
Aangezien op de verschillende berekeningen ook verschillende belastingen van toepassing zijn 
zullen de belastingen per berekening nog worden toegelicht. Ook de op die berekening van 
toepassing zijnde belastingcombinaties zullen dan worden toegelicht. 
 
11.1.3: Belastingcombinaties: Bij het toetsen van een constructie worden er enerzijds eisen 
gesteld aan de sterkte van een constructie, hiervoor worden de belastingen samengesteld door 
middel van de belastingcombinaties voor de uiterste grenstoestand (zie bijlage D2). Anderzijds 
worden er eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare vervormingen door middel van de 
belastingcombinaties voor de bruikbaarheidsgrenstoestand (zie bijlage D3). ESA-Prima Win 
genereert zelf zijn belastingcombinaties aan de hand van de ingestelde norm. De op de 
berekening van toepassing zijnde combinaties worden per berekening toegelicht. 

11.2: Materiaaleigenschappen: 
In alle constructiedelen zal gebruik gemaakt worden van dezelfde constructiematerialen. Dit zijn 
beton, staal en voorspanstaal. De materiaaleigenschappen van deze materialen zullen hieronder 
worden opgesomd. De materiaaleigenschappen zijn bepaald conform de eisen in “NEN 6720; 



Arnhem CS  Uitwerking 

Derksen J.H.W. 86 
s429367 

Voorschriften beton”. Een aantal getallen zal in eerste instantie aangenomen moeten worden en 
kunnen na berekening worden geverifieerd. 
 
11.2.1: Beton: Voor het beton wordt in eerste instantie rekening gehouden met een kwaliteit B65. 
Dit omdat een van de grote voordelen van prefab ligt in het gecontroleerde productieproces, wat 
de toepassing van hogere betonsterktes veel eenvoudiger maakt. 
 
Voor een betonkwaliteit B65 gelden de volgende eigenschappen 
 
 - Karakteristieke kubusdruksterkte:   f’ck: 65 N/mm2 
 - Druksterkte:      f’b: 39 N/mm2 
 - Treksterkte:      fb: 2,15 N/mm2 
 - Gemiddelde treksterkte:    fbm: 4,3 N/mm2 
 - Elasticiteitsmodulus (korte duur)   E’b: 38500 N/mm2 
 
Naast de bovenstaande eigenschappen worden ook de factoren voor kruip en krimp bepaald. 
Voor de kruipcoefficient (zie bijlage D4) wordt de onderstaande waarde gevonden: 
 
 Φ = 1,06 
 
Voor de representatieve waarde en de rekenwaarde van de specifieke krimpverkorting ε’r (zie 
bijlage D5) wordt de onderstaande waarde gevonden: 
 
 ε’r = 0,12‰ 
 
In de berekening van de doorbuigingen zal ESA-Prima Win de korte duur waarde van de 
elasticiteitsmodulus van beton aanhouden. Om een overschatting van de buigstijfheid en 
daarmee een onderschatting van de optredende doorbuigingen bij de berekeningen te 
voorkomen wordt de elasticiteitsmodulus voor lange duur bepaald. (zie ook bijlage D6). Hiervoor 
wordt de volgende waarde gevonden: 
 
 E’b∞ = 21400 N/mm2  
 
Door nu deze lange duur elasticiteitsmodulus als elasticiteitsmodulus van het materiaal voor te 
schrijven, zullen de in ESA berekende vervormingen betrouwbaarder zijn. 
 
11.2.2: Betonstaal: Voor het betonstaal wordt een kwaliteit van FeB 500 aangehouden. Hiervoor 
gelden de volgende materiaaleigenschappen: 
 
 - Representatieve waarde treksterkte:   fsrep: 500 N/mm2 
 - Treksterkte      fs: 435 N/mm2 
 - Druksterkte      fs: 435 N/mm2 
 - Elasticiteitsmodulus:     Es: 2*105 N/mm2 
 
11.2.3: Voorspanstaal: Voor het voorspanstaal wordt een kwaliteit FeP 1860 aangehouden. 
Hiervoor gelden de volgende eigenschappen: 
 
 - Representatieve waarde treksterkte:   fpurep: 1860 N/mm2 
 - Treksterkte      fpu: 1690 N/mm2 
 - Representatieve waarde 0,1% rekgrens  fprep: 1600 N/mm2 
 - Waarde 0,1% rekgrens    fp: 1450 N/mm2 
 - Elasticiteitsmodulus:     Ep: 2*105 N/mm2 
 
De voornaamste materiaaleigenschappen voor de berekeningen zijn hiermee vastgelegd. 
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12: Constructievarianten 
De eerste fase in de uitwerking van de constructie is het vastleggen van de definitieve geometrie 
voor de constructie. Belangrijke vragen die hierbij een rol spelen zijn: 
 
 - Waar liggen de verbindingen voor het meest gunstige krachtenverloop? 
 - Zijn dit momentvaste verbindingen, scharnieren of rollen? 
 - Hoe beïnvloeden de deze verbindingen de stabiliteit 
 
Om antwoorden te geven op deze vragen is een groot aantal verschillende varianten bekeken 
onder de verschillende belastingcombinaties die op de constructie werken. Er zijn een aantal 
berekeningen gemaakt om tot een zo optimaal mogelijke geometrie te komen. Hierbij is 
stapsgewijs gewerkt. 
 
In de eerste berekeningen wordt gekeken wat de invloed van de plaats van scharnieren in de 
overspanning is. Hierbij wordt gezocht naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van de 
momenten over de balk. In de tweede serie berekeningen wordt naar de portalen gekeken. Wat is 
gunstiger een twee- of een driescharnierspant. De portalen onafhankelijk van elkaar of gekoppeld 
laten functioneren. Een of meer portalen mee laten doen in de krachtswerking. In de derde serie 
berekeningen wordt tenslotte gekeken naar de stabiliteit van het systeem om een definiteve 
keuze voor een geometrie te kunnen maken. 

12.1: Aannames 
Voor de berekeningen zijn een aantal uitgangspunten gelijk gehouden, om de vergelijking tussen 
de verschillende varianten te vergemakkelijken. Deze zullen als eerste worden beschreven. 
 
12.1.1: Basisgeometrie: De eerste stap hierbij is het vastleggen van de verschillende maten in 
basisgeometrie. Deze geometrie is de uitgangssituatie, waarop door te variëren met de plaats en 
het type verbinding een aantal varianten is gemaakt. De afmetingen van vloer en 
dakoverspanningen en de afmetingen van de portalen blijven hierin gelijk. 
 

23,9m 15,8m 13,4m 6,4m
1,7m1,7m

5,6m

4,0m

1,7m 1,7m
6,4m

1,7m1,7m
6,4m

1,7m 1,7m
6,4m

 
Afbeelding 12.1: Basisgeometrie en afmetingen 
 
12.2.2: Belastingen: De belastingen zijn net als de basisafmetingen gelijk gehouden voor alle 
berekeningen. Voor de grootte van de verschillende belastingen zi bijlage E1 en E2. Aangezien 
de belastingen gelijk blijven voor alle modellen blijven ook de belastingcombinaties gelijk voor alle 
modellen. Voor een overzicht van de belastingcombinaties zie E3. 

12.2: Overspanningen 
De eerste serie berekeningen is benut om te kijken op welke positie scharnierverbindingen in de 
overspanning het meest gunstig zijn. Hiervoor is de basisgeometrie uit 12.1.1 aangehouden en 
zijn alle doorsneden gelijk gehouden. (1200mm x 400mm). De variatie zit in de plaatsing van de 
scharnieren in de overspanning. Uitgangspunt hierbij is dat de uitkragende armen altijd dezelfde 
lengte hebben. 
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De modellen worden beoordeeld op het momentenverloop in de overspanningen en de 
optredende doorbuigingen in de overspanningen. Daarnaast zal kort worden stil gestaan bij 
enkele uitvoeringstechnische aspecten. 
 
Voor het momentenverloop wordt, omdat het vrij grote overspanningen betreft, gestreefd naar 
een zo evenwichtig mogelijke momenten verdeling. De som van het (veld)moment in het midden 
van de overspanning en het (inklemmings)moment ter plaatse van het portaal is constant. Door 
het aanbrengen van scharnieren in de overspanning kan de verhouding tussen beide momenten 
worden beinvloed. 
 
Voor de doorbuigingen wordt gestreefd naar een zo klein mogelijke doorbuiging. Hoewel 
doorbuigingen meestal niet maatgevend zijn in betonconstructies is het hier wel noodzakelijk er 
naar te kijken aangezien er relatief grote overspanningen gemaakt worden. 
 
12.2.1: Varianten: De onderstaande variaties op de basisgeometrie zijn bekeken om de meest 
ideale oplossing voor de constructie te bepalen: 
 

 
Afbeelding 12.2: Model 1 alle verbindingen momentvast 
 
Het eerste model betreft de portaalrij, waarin alle verbindingen momentvast zijn aangenomen. 
 

 
Afbeelding 12.3: Model 2 overspanningen scharnierend aan het 3-scharnierspant verbonden. 
 
Het tweede model is opgebouwd uit driescharnierspanten. Tussen de 3-scharnierspanten 
overspannen de vloerbalken en dakbalken in een keer de gehele afstand tussen de 
driescharnierspanten. 
 

 
Afbeelding 12.4: Model 3: Uitkragende armen van 1,5m aan het driescharnierspant 
 
Bij het derde model zijn de scharnieren 1,5m verschoven naar het midden van de overspanning. 
Hiermee worden de overspanningen voor de vloerbalken en dakbalken kleiner. 
 

 
Afbeelding 12.5: Model 4: Uitkragende armen van 3,0m aan het driescharnierspant 
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Bij dit vierde model is hetzelfde principe toegepast als bij het derde model. De scharnieren zijn 
hier echter 3,0m verschoven naar het midden van de overspanningen. Dit betekent een kleinere 
vloeroverspanning dan bij het derde model. 
 

 
Afbeelding 12.6: Model 5: Uitkragende armen van 4,5m aan het driescharnierspant 
 
Bij dit vijfde en laatste model van de serie zijn de scharnieren 4,5m naar het midden verschoven. 
Dit betekent dat hier de vloeroverspanningen nog verder verkleint zijn. 
 
12.2.2: Resultaten en conclusies: Een compleet overzicht van de resultaten die de 
berekeningen van de bovenstaande modelletjes opleveren is toegevoegd in bijlage E4. Model 4 
met de uitkragende armen van 3,0m heeft de meest evenwichtige momentenverdeling. Model 1 
kent het meest stijve vervomingsgedrag. 
 
Er wordt voor gekozen om model 4 verder uit te werken. De momentenverdeling is bij dit model 
het meest optimaal. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen inklemmingsmomenten en 
veldmomenten zo gelijk matig mogelijk is. De bij model 4 horende momentenverdeling past dus 
het best bij de vanuit het architectonische ontwerp afkomstige eisen. De eerste eis is dat voor de 
drie vloer en de drie dakoverspanningen telkens dezelfde doorsnede toegepast kan worden. Een 
tweede eis die vanuit het architectonische ontwerp aan de constructie wordt gesteld is het zo laag 
mogelijk houden van de liggers. Door de beperkte hoogte zal de verhouding tussen het 
inklemmings en het veldmoment zo gelijkmatig mogelijk moeten zijn om de hoeveelheid 
wapening te beperken. 
 
De verplaatsingen voor model 4 zijn wel wat groter dan die voor model 5 of 1. Deze consequentie 
wordt echter geaccepteerd gezien de voor model 4 veel gunstigere momentenverdeling.  
 
Daarnaast is model 4 gunstiger met betrekking tot de uitvoering. In de uitvoering dient namelijk 
rekening te worden gehouden met de afmetingen van de onderdelen bij transport. Voor transport 
wordt het spant opgedeeld in een bovenregel en twee kolommen. De afmetingen van de 
uitkragende arm aan de kolom kunnen niet te groot worden, anders moet de kolom verder 
verkleint worden. In vergelijking met model 1 geldt dat het voordeel van model 4 met betrekking 
tot de uitvoering ligt bij de verbindingen. De scharnierende verbindingen in de overspanning zijn 
eenvoudiger te maken dan de momentvaste verbinding in de ligger bij model 1. 

12.3: Tweescharnierspant of driescharnierspant 
De tweede serie berekeningen is benut om op basis van model 4 te kijken of een 
tweescharnierspant of een driescharnierspant een gunstiger gedrag met betrekking tot de 
krachtswerking vertoont. 
 
Hiervoor is de basisgeometrie uit 12.1.1 aangehouden met een uitkragende arm van 3m zoals in 
model 4. Een tweede wijziging ten opzicht van de basisgeometrie is het introduceren van 
verlopende doorsneden in het model. Hiermee wordt het krachtenverloop in de constructie 
weerspiegeld in de doorsneden. 
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Afbeelding 12.7: Geometrie met doorsnedes voor model 4 
 
De doorsneden die zijn afgebeeld in afbeelding 12.7 zijn de volgende: 
 
 1: Verlopend van 400mm x 400mm naar 1500mm x 400mm 
 2: Verlopend van 1500mm x 400mm naar 1200mm x 400mm 
 3: Verlopend van 1200mm x 400mm naar 900mm x 400mm 
 4: Verlopend van 1200mm x 400mm naar 900mm x 400mm 
 5: Verlopend van 1500mm x 400mm naar 1200mm x 400mm 
 6: 1100mm x 400mm 
 7: 900mm x 400mm 
 
De modellen worden beoordeeld op de krachtswerking. Hierbij zal worden gekeken naar de 
normaalkrachten, dwarskrachten en momenten. Daarnaast zal bij de beoordeling ook de 
uitvoering in de overwegingen meegenomen worden. 
 
12.3.1: Varianten: De onderstaande variaties op model 4 zijn bekeken om de meest ideale 
oplossing voor de constructie te bepalen: 
 

 
Afbeelding 12.8: Model 6: Driescharnierspanten gekoppeld 
 
Het zesde model is identiek aan model 4 uit de vorige berekeningen. Het verschil zit in de 
aangepaste doorsnedes. 
 

 
Afbeelding 12.9: Model 7: Tweescharnierspanten gekoppeld 
 
Het zevende model is opgebouwd uit 4 tweescharnierspanten die aan elkaar gekoppeld zijn door 
de scharnierend op de uitkragende armen opgelegde vloer en dakliggers. 
 
12.3.2: Resultaten en conclusies: Een compleet overzicht van de resultaten die de 
berekeningen van de bovenstaande modelletjes opleveren is toegevoegd in bijlage E5. Wat 
betreft de normaalkrachten is er eigenlijk geen verschil tussen het tweescharnierspant en het 
driescharnierspant. Het dwarskrachtenverloop en momentenverloop zijn iets gunstiger voor het 
tweescharnierspant. 
 
Het tweescharnierspant vertoont iets gunstiger gedrag dan het driescharnierspant voor het 
dwarskrachtenverloop en het momentenverloop. Het normaalkrachtenverloop verschilt 
nauwelijks. Op basis van het constructieve gedrag van de portalen wordt gekozen voor een 
tweescharnierspant.  
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Op basis van uitvoeringstechnische overwegingen komt ook het tweescharnierspant als beste 
oplossing naar boven. De portalen worden namelijk opgedeeld in een bovenregel en 2 
kolommen. Het tweescharnierspant is dus opgebouwd uit 3 onderdelen, terwijl het 
driescharnierspant is opgebouwd uit 4 onderdelen, door de aanwezigheid van het scharnier in de 
bovenregel. Er moet dus een extra verbinding worden gemaakt, wat extra kosten meebrengt. Dit 
betekent dat de aanwezigheid van een extra verbinding in de bovenregel alleen maar te 
verdedigen is als er constructief voordelen aanzitten. 

12.4: Gekoppelde spanten of losse spanten 
In model 7 zijn de tweescharnierspanten allemaal gekoppeld door de scharnierende verbindingen 
met de vloerliggers en dakliggers. Dit betekent dat er normaalkrachten in de vloer en dakliggers 
werken. Om de orde grootte aan te geven is de onderstaande afbeelding de extreme waarde 
voor de normaalkracht per ligger te zien. 
 

Afbeelding 12.10: Normaalkrachten in overspanningen model 7 
 
Door voor elke vloerligger en dakligger nu van 1 scharnier een rol te maken worden deze 
normaalkrachten uit het model gehaald. 
 
Om de invloed hiervan op het complete model te bekijken wordt gekeken naar de krachtswerking 
in de portalen wat betreft normaalkracht, dwarskracht en moment. Daarnaast wordt de 
doorbuiging van de vloerliggers en dakliggers meegenomen. Het dwarskrachten en 
momentenverloop in de overspanningen zal voor beide modellen gelijk zijn. 
 
12.4.1: Varianten: Om dit te kunnen beoordelen worden de onderstaande modellen bekeken: 
 

 
Afbeelding 12.11: Model 7: Tweescharnierspanten gekoppeld 
 
Het zevende model (zie ook 12.3.1) is opgebouwd uit 4 tweescharnierspanten die aan elkaar 
gekoppeld zijn door de scharnierend op de uitkragende armen opgelegde vloer en dakliggers. 
 

 
Afbeelding 12.12: Model 8: Tweescharnierspanten niet gekoppeld 
 
Het achtste model is een model waarin de tweescharnierspanten niet aan elkaar gekoppeld zijn 
door de vloer en dakliggers. De vloer en dakliggers zijn aan een zijde rollend opgelegd op de 
uitkragende arm en aan de andere zijde scharnierend opgelegd op de uitkragende arm. 
 
12.4.2: Resultaten en conclusies: Een compleet overzicht van de resultaten die de 
berekeningen van de bovenstaande modelletjes opleveren is toegevoegd in bijlage E6. Het aan 
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een zijde rollend opleggen van de vloer en dakliggers haalt de normaalkrachten uit de 
vloeroverspanningen. De grootte van de normaalkrachten, dwarskrachten en momenten in de 
portalen neemt echter sterk toe, wanneer de portalen niet langer gekoppeld zijn. Daarnaast 
nemen de doorbuigingen van de vloer en dakoverspanningen flink toe. Model 7 blijft de beste 
variant. 

12.5: 1 stabiliteitsportaal of 4 stabiliteitsportalen 
Wanneer er een aantal verbindingen tussen kolom en bovenregel niet momentvast gemaakt 
worden, maar scharnierend, blijft er een portaal over wat de stabiliteit voor de gehele portaalrij 
verzorgt. 
 
Om de invloed hiervan op het complete model te bekijken wordt gekeken naar de krachtswerking 
in de portalen wat betreft normaalkrachten, dwarskrachten en momenten. Deze worden 
vergeleken met die van model 7. Het dwarskrachten en momentenverloop in de overspanningen 
zal voor beide modellen gelijk zijn. Daarnaast wordt ook de stabiliteit en de horizontale 
verplaatsing van de complete constructie bekeken.  
 
12.5.1: Varianten: De onderstaande varianten worden hiervoor vergeleken op de krachtswerking 
in de portalen. Hierbij wordt gekeken naar de normaalkrachten, dwarskrachten en momenten. 
Daarnaast wordt ook de horizontale verplaatsing en stabiliteit meegenomen in de beoordeling. 
 

 
Afbeelding 12.13: Model 7: Tweescharnierspanten gekoppeld 
 
Het zevende model (zie ook 12.3.1) is opgebouwd uit 4 tweescharnierspanten die aan elkaar 
gekoppeld zijn door de scharnierend op de uitkragende armen opgelegde vloer en dakliggers. 
 

 
Afbeelding 12.14: Model 9: Model met “losse kolommen”, derde portaal is een tweescharnierspant 
 
Het negende model is opgebouwd identiek aan model 7. Het verschil is dat alleen het derde 
portaal de stabiliteit verzorgt. Voor het overige zijn de kolommen scharnierend aan de bovenregel 
bevestigd. 
 
12.5.2: Principe stabiliteit: Om te berekenen, wat de horizontale verplaatsingen zijn en of er 
tweede of hogere orde effecten optreden, wordt de geometrie gekoppeld aan een zeer stijve 
pendelkolom.  
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Afbeelding 12.17: Model 7 met pendelconstructie 
Dit gebeurt voor zowel model 7, als model 9. Op de pendel wordt vervolgens de volledige 
horizontale belasting Fh geplaatst. Onder invloed van deze belasting zal de constructie een 
horizontale verplaatsing e1 ondergaan. Dat is de eerste orde verplaatsing. Ten gevolge van die 
horizontale verplaatsing zal de verticale belasting Fv een excentriciteit krijgen. Dit geeft een 
toeslag op de horizontale belasting, waardoor de horizontale verplaatsing toenemen zal tot e2. 
Dat is de tweede orde verplaatsing. Die toename van de horizontale verplaatsing leidt weer tot 
een toename van de excentriciteit van de verticale belasting, waardoor de horizontale 
verplaatsing verder toeneemt. Convergeert dit proces dan is er sprake van een stabiele 
constructie. 
 
Voor de belastingen wordt in de berekening de volledige belasting volgens incidentele 
belastingcombinatie 8 verdeeld in een horizontale en een verticale puntlast die op de top van de 
pendelkolom werken. 
 
12.5.3: Resultaten: Vor een compleet overzicht van de resultaten zie bijlage E7. Voor model 7 
worden kleinere normaalkrachten gevonden dan voor model 9. Voor model 9 worden kleinere 
dwarskrachten gevonden dan voor model 7. Voor de momenten verschilt het verloop behoorlijk. 
Hierbij zijn de waarden voor model 7 op de meeste plaatsen kleiner dan die voor model 9. 
 
Voor beide modellen convergeert het proces. Voor model 7 wordt een totale horizontale 
verplaatsing aan de top van de pendelkolom gevonden van 3,15mm. De vergrotingsfactor die 
voor model 7 wordt gevonden is 1,09. Voor model 9 wordt op dezelfde wijze een horizontale 
verplaatsing aan de top van de pendelkolom gevonden van 10,47mm. De vergrotingsfactor die 
voor model 13 wordt gevonden is 1,31. 
 
12.5.4:. Conclusies: De extreme waarden voor de krachten de worden gevonden voor model 7 
zijn kleiner dan de waarden die worden gevonden voor model 9. Het dwarskrachtenverloop 
vertoont afwijkend gedrag. Hiervoor worden kleinere waarden gevonden bij model 9. Over het 
geheel genomen is de krachtswerking in model 7 iets gunstiger. 
 
Beide modellen voldoen aan de gestelde eis dat het proces dient te convergeren. De modellen 
zijn dus stabiel. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de maximaal toelaatbare vervorming. 
Deze eis is dat de maximaal toelaatbare verplaatsing aan de top niet groter mag zijn dan 1/500 
van de hoogte van het gebouw. 
 
 rtoelaatbaau  = 1/500 h 
 
 rtoelaatbaau  = 1/500 * 9600 mm = 19 mm 
 
Beide modellen voldoen aan deze verplaatsingseis. Voor beide modellen is ook de 
vergrotingsfactor bepaald. Deze geeft aan of en in hoeverre er bij de berekening van de 
constructie rekening moet worden gehouden met 2de en hogere orde effecten. Wanneer deze 
vergrotingsfactor een waarde heeft van minder dan 1,10 dan is een eerste orde berekening 
voldoende. Dit geldt wel voor model 7, maar niet voor model 9. De gunstigere krachtswerking en 
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de kleinere horizontale verplaatsingen zijn echter belangrijkere redenen om te kiezen voor model 
7. 
 
Model 7 is de variant die het best aan alle gestelde criteria voldoet. De geometrie die bij dit model 
hoort wordt bij de definitieve uitwerking als constructieve geometrie worden aangehouden. 
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13: Definitieve uitwerking 

13.1: Berekeningen model 7 
Op basis van de berekeningen (zie bijlage F1) aan model 7 kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 
 
 - De wapeningshoeveelheden in de constructie zijn zeer hoog. 
 - De doorbuigingen van de grootste vloer- en dakoverspanning zijn te groot 
 
De wapeningshoeveelheden in de constructie zijn zeer hoog: Met name voor het opnemen van 
de buigende momenten zeer veel wapeningsstaal benodigd is. Om dit te illustreren is in bijlage 
F1.2 een globale bepaling van de buigwapening enin bijlage F1.3 de dwarskrachtwapening voor 
model 7 opgenomen.  
 
Daarnaast blijkt ook dat de doorsneden voor de vloerligger en de dakligger niet voldoen om de 
momenten op te nemen. Dit betekent dat de doorsneden van deze liggers gewijzigd dienen te 
worden. 
 
De doorbuigingen van de grootste vloer- en dakoverspanning zijn te groot: Uit de berekening van 
model 7 blijkt dat de doorbuigingen van de grootste vloer en dakoverspanningen te groot zijn. In 
de berekeningen wordt voor de grootste vloeroverspanning een maximale absolute doorbuiging 
gevonden van 162 mm en een maximale relatieve doorbuiging van 149 mm. Voor de 
dakoverspanning wordt een maximale absolute doorbuiging gevonden van 285 mm en een 
maximale relatieve doorbuiging van 273 mm. De absolute doorbuiging is de totale doorbuiging 
van de overspanning, dus van uitkragende armen en liggers. De relatieve doorbbuiging is de 
doorbuiging van alleen de ligger. 
 

Afbeelding 13.1: Verplaatsingen model 7 
 
Voor de vloeroverspanning is echter slechts een absolute einddoorbuiging van 96 mm en een 
relatieve einddoorbuiging van 72 mm toelaatbaar. Voor de dakoverspanning worden eveneens te 
grote waarden gevonden. Voor de dakoverspanningen is echter slechts een waarde van 109 mm 
voor de absolute en een waarde van 85 mm voor de relatieve doorbuiging toegestaan. 

13.2: Aanpassingen definitieve model 
13.2.1: Voorspanning: Om de doorbuigingen te beperken en de momentcapaciteit te vergroten 
wordt voorspanning in een aantal onderdelen van de constructie aangebracht. De onderdelen 
waarin voorspanning wordt aangebracht zijn de vloerligger (1) en de dakligger (2) in de grootste 
overspanning en de uitkragende armen (3) die onderdeel zijn van de grootste overspanning. In 
de onderstaande afbeelding staan deze voor de volledigheid afgebeeld. 
 

2

33 1

 
Afbeelding 13.2: Positie voorspanning 
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Het aanbrengen van voorspanning vergroot de momentcapaciteit alsmede de buigstijfheid van 
een doorsnede. Door de kabel een gebogen verloop te geven wordt er een lijnlast gegenereerd 
die in tegengestelde richting aan de uitwendige belasting werkt. 
 

M tgv Q

Q

FpFp
e

M tgv Fp

Fp
e

Fp
Q

M totaal  
Afbeelding 13.3: Centrische aangrijpende voorspankracht 
 
Door de voorspankracht excentrisch aan te laten grijpen wordt bovendien een continu moment 
over de gehele overspanning gerealiseerd worden. 
 

M tgv Fp
Fp Fp

Fp
Q

Fpe

e

M totaal

Q

M tgv Q

e2

e2

 
Afbeelding 13.4: Excentrische aangrijpende voorspankracht 
 
13.2.2: Aanpassing doorsnede: De effectiviteit van de doorsnede kan nog verder verhoogd 
worden door de vorm van de doorsnede aan te passen.  
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Voor een rechthoekige ligger ligt de neutrale lijn in het midden van de doorsnede. Door nu een 
bovenflens aan te brengen ontstaat een T-vormige ligger. In deze T-vormige ligger zal de ligging 
van de neutrale lijn omhoog schuiven in de richting van de bovenflens. Hierdoor neemt de 
afstand tussen het aangrijppunt van de voorspanning en de neutrale lijn toe. Dit vergroot de 
effectiviteit (momentarm) van de voorspanning. 
 
Een tweede wijziging is het weghalen van materiaal uit het lijf van de ligger in de overspanningen. 
Het betreft hier delen van de betondoorsnede die minder effectief zijn. Door hier materiaal weg te 
halen wordt het eigen gewicht van de ligger omlaag gebracht, maar zal het constructieve gedrag 
van de ligger nauwelijks wijzigen. Ter plaatse van de opleggingen van de ligger op de 
uitkragende arm zal wel het gehele lijf de standaardbreedte van 400mm hebben. Dit is 
noodzakelijk in verband met de inleiding van de voorspankrachten in de liggers en de inleiding 
van de dwarskrachten in de oplegnokken. 
 

e e

n.l.

e

Ap Ap Ap

n.l. n.l.

 
Afbeelding 13.5: Doorsnedes 
 
13.2.3: Afmeting kanaalplaatvloer: Een indirect gevolg van de verandering van een rechthoekig 
profiel naar een T-profiel is de verkleining van de overspanningen voor de vloerplaten en 
dakplaten. Voor de vloer wordt de plaathoogte verkleind van A260 naar A200. De plaathoogte 
van de dakplaat geldt dat deze wordt verkleind van A200 naar A150. De consequenties hiervan 
op de belastingen zijn verwerkt in de aangepaste gewichtsberekening in bijlage F2. 

13.3: Definitieve berekening: 
Model 7 wordt nogmaals uitgerekend met de doorsnedewijzigingen en de aanpassingen aan de 
belastingen die op basis van de gegevens in 13.2 gemaakt zijn. Daarmee worden de definitieve 
resultaten die het uitgangspunt vormen bij de verdere uitwerking vastgelegd. Het complete 
document van deze definitieve berekening is bijgevoegd in bijlage G. Op basis van deze 
berekening zullen stabiliteit, sterkte en stijfheid van de constructie getoetst worden. 

13.4: Controle stabiliteit 
Voor de controle op de stabiliteit van de constructie wordt naar drie verschillende 
instabiliteitsverschijnselen gekeken. 
 

- Stabiliteit in de langsrichting van de gehele portaalrij (Het schranken van de portalen). 
- Stabiliteit in de dwarsrichting loodrecht op de portaalrijen (Het bezwijken van de 
inklemming aan de voet van de kolom). 
- Stabiliteit van de geknikte kolom (Het spatmechanisme ten gevolge van de geknikte 
kolom). 

 
Voor al deze verschijnselen wordt getoetst of er wordt voldaan aan de sterkte en stijfheid. 
Daarnaast wordt gecontroleerd of er geen tweede of hogere orde effecten optreden. 
 
13.4.1: Berekening langsstabiliteit: Voor de controle op de langsstabiliteit wordt getoetst wat de 
volledige horizontale verplaatsingen zijn en of deze binnen de daaraan gestelde eisen blijven. 
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Daarnaast wordt gekeken of er tweede of hogere orde effecten optreden. Om dit te doen wordt 
de volledige constructie volgens 13.3 gekoppeld aan een zeer stijve pendelkolom.  
 

Fv

Fh

e

h

 
Afbeelding 13.6: Model met pendelconstructie 
 
Op de pendel wordt vervolgens de volledige horizontale belasting Fh geplaatst. Onder invloed 
van deze belasting zal de constructie een horizontale verplaatsing e1 ondergaan. Dat is de eerste 
orde verplaatsing. Deze leidt tot een excentriciteit voor de verticale belasting Fv. Dit geeft een 
toeslag op de horizontale belasting, waardoor de horizontale verplaatsing toenemen zal tot e2. 
Dat is de tweede orde verplaatsing. Die toename van de horizontale verplaatsing leidt weer tot 
een toename van de excentriciteit van de verticale belasting, waardoor de horizontale 
verplaatsing verder toeneemt. Convergeert dit proces dan is er sprake van een stabiele 
constructie. 
 
Voor de belastingen wordt in de berekening de volledige belasting volgens fundamentele 
belastingcombinatie 15 verdeeld in een horizontale en een verticale puntlast die op de top van de 
pendelkolom werken. Voor de berekening zie bijlage F3.1. 
 
13.4.2: Resultaten langsstabiliteit: Voor de constructie blijkt het proces convergent te zijn. De 
vergrotingsfactor die op de resultaten voor de constructie in rekening dient te worden gebracht 
bedraagt 1,09. De totale horizontale verplaatsing ten gevolge van de incidentele 
belastingcombinatie 8 bedraagt 2,66 mm. 
 
13.4.3: Conclusies langsstabiliteit: Het convergeren van het proces bewijst dat de constructie 
stabiel is. Voor de constructie hoeft geen rekening te worden gehouden met tweede orde (of 
hogere orde) effecten, aangezien geldt dat als de vergrotingsfactor kleiner is dan 1,10 een eerste 
orde berekening voldoende is. Het effect van tweede orde (en hogere) orde is in rekening te 
brengen door de gevonden krachten in de eerste orde te vermenigvuldigen met de 
vergrotingsfactor. 
 
De toelaatbare horizontale verplaatsing voor de constructie bedraagt 1/500h. Dit betekent dat bij 
een hoogte van 9600mm de maximaal toelaatbare horizontale verplaatsing 19,20 mm bedraagt. 
Voor de constructie wordt een totale horizontale verplaatsing gevonden van 2,66 mm. De 
constructie voldoet dus ruimschoots aan de verplaatsingseis. De krachten ten behoeve van het 
realiseren van de langsstabiliteit zijn dermate laag dat hieraan geen speciale aandacht wordt 
besteed bij het wapenen van de doorsnedes. 
 
13.4.4: Berekening stabiliteit geknikte kolom: Voor de berekening van de stabiliteit van de 
geknikte kolom wordt net als bij de langsstabiliteit een kinematisch model gebruikt. Zie afbeelding 
13.7. Het principe is dat door de knik de verticale belasting excentrisch werkt en dit leidt tot een 
moment over de kolom. Dit moment wordt vertaald naar een horizontale belasting op de top van 
de pendelkolom, die hetzelfde moment levert als het moment ten gevolge van de eerste orde 
belasting. De constructie ondergaat ten gevolge van deze horizontale kracht H een horizontale 
verplaatsing e. Door deze verplaatsing zal de excentriciteit verder toenemen. Daardoor neemt 
ook het moment in de knik toe. Deze momenttoename wordt vertaald naar een toename van de 
horizontale belasting. Dit leidt weer tot een grotere verplaatsing. Voor de berekening zie bijlage 
F3.2. 
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13.4.5: Resultaten stabiliteit geknikte kolom: Voor de constructie blijkt het proces convergent 
te zijn. De vergrotingsfactor die op de resultaten voor de constructie in rekening dient te worden 
gebracht bedraagt 1,00. De totale horizontale verplaatsing ten gevolge van de incidentele 
belastingcombinatie 8 bedraagt 12,40 mm. 
 
13.4.6: Conclusies stabiliteit geknikte kolom: Het convergeren van het proces bewijst dat de 
constructie stabiel is. Voor de constructie hoeft geen rekening te worden gehouden met tweede 
orde (of hogere orde) effecten, aangezien geldt dat als de vergrotingsfactor 1,00 is. 
 
De ten gevolge van de stabiliteit optredende krachten in de kolom worden bij het wapenen van de 
kolomdoorsnedes meegenomen. De horizontale verplaatsing bedraagt 12,40 mm. Toelaatbaar is 
een horizontale verplaatsing per bouwlaag van 1/300 h, waarbij h de hoogte van de bouwlaag is. 
Voor h geldt 4000mm, waarmee de toelaatbare verplaatsing 13,3 mm is. Aan de verplaatsingseis 
wordt voldaan. 
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Afbeelding 13.7: Systeem spatmechanisme Afbeelding 13.8: Systeem dwarsstabiliteit 
 
13.4.7: Berekening dwarsstabiliteit: Voor de controle op de stabiliteit in dwarsrichting wordt 
gekeken of de inklemming aan de voet van de portalen gemaakt kan worden. Daarnaast wordt 
gecontroleerd of met die inklemming de stabiliteit van de constructie gewaarborgd is. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van een kinematisch model. Zie afbeelding 13.8. Het model zal ten 
gevolge van de belasting door wind een verplaatsing ondergaan. Ten gevolge van deze 
verplaatsing krijgen de verticale belastingen op de kolom een excentriciteit. Door deze 
excentriciteit zal het moment aan de voet van de kolom toenemen. Deze momenttoename kan 
worden vertaald naar een toename van de horizontale belasting. Hierdoor neemt de horizontale 
verplaatsing verder toe. Voor de berekening zie bijlage F3.3. 
 
13.4.8: Resultaten dwarsstabiliteit: Voor de constructie blijkt het proces convergent te zijn. De 
vergrotingsfactor die op de resultaten voor de constructie in rekening dient te worden gebracht 
bedraagt 1,42. Het maximaal benodigde inklemmingsmoment om de stabiliteit te kunnen 
waarborgen bedraagt 90,4 kNm. De totale horizontale verplaatsing ten gevolge van de bedraagt 
17,9 mm. 
 
13.4.9: Conclusies dwarsstabiliteit: Het convergeren van het proces bewijst dat de constructie 
stabiel is. Voor de constructie moet rekening worden gehouden met tweede orde en hogere orde 
effecten, aangezien voor de constructie een vergrotingsfactor van 1,42 gewordt gevonden. Door 
de resultaten uit de eerste orde berekening te vermenigvuldigen met deze vergrotingsfactor kan 
het effect van de tweede en hogere orde in rekening worden gebracht. 
 
Het ten behoeve van de dwarsstabiliteit benodigde inklemminsmoment wordt bij het wapenen van 
de kolomdoorsnedes meegenomen. De totale horizontale verplaatsing bedraagt 17,9 mm. 
Toelaatbaar is een totale horizontale verplaatsing van 1/500 h, waarbij h de hoogte van het 
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gebouw is. Voor h geldt 9600mm, waarmee de toelaatbare verplaatsing 19,2 mm is. Aan de 
verplaatsingseis wordt voldaan.  

13.5: Wapeningsberekeningen 
Nu alle krachten bepaald zijn kunnen de doorsnedes gewapend worden. Hierbij wordt de 
constructie opgedeeld in een aantal elementen die dezelfde wapening krijgen. De verdeling is 
hieronder te zien: 
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Afbeelding 13.9: Elementenverdeling ten behoeve van de wapening 
 
Elementenverdeling: 
 
 1: Voorgespannen vloerligger 
 2: Voorgespannen dakligger 
 3: Vloerliggers 
 4: Dakliggers 
 5: Kolommen met voorspanning in uitkraging 
 6: Kolommen 
 7: Bovenregels portalen 

13.6: Wapening voorgespannen vloerliggers 
In bijlage F5 is de volledige wapeningsberekening van de voorgespannen vloerliggers 
opgenomen.  
 
13.6.1: Opzet berekeningen: Bij de berekening is de volgende opzet aangehouden. In het 
eerste deel van de berekening zijn alle uitgangspunten vastgelegd. Dit zijn de doorsnedes, 
waarop de belastingen werken, de op de constructie aanwezige belastingen en het verloop van 
de voorspanning. Daarnaast zijn ook de wrijvingsverliezen ten gevolge van het gekromde 
kabelverloop en het enkelzijdig voorspannen berekend. 
 
Op basis van die gegevens wordt getoetst of de optredende spanningen in de spanfase en de 
bruikbaarheidsgrenstoestand voldoen. Hierbij wordt naar de spanningen in de uiterste vezels aan 
de bovenzijde en de onderzijde van de doorsnede gekeken. Eventuele wordt extra wapening 
bijgelegd om te voldoen aan de spanningscriteria. Na het bepalen van de hoeveelheid extra 
wapening wordt het bezwijkmoment voor het midden van de doorsnede bepaald. Daarna wordt 
getoetst of dit moment groter is dan het maximaal optredende moment ten gevolge van de 
belasting en het scheurmoment van de ligger.  
 
Bij de berekening van de optredende spanningen en de berekening van het bezwijkmoment 
worden de ten gevolge van de belastingen aanwezige normaalkrachten op de doorsnede buiten 
beschouwing gelaten. Deze verwaarlozing is een veilige aanname, omdat deze in verhouding tot 
de voorspanning relatief klein is en dus weinig invloed uitoefend op de resultaten. Daarnaast 
betreft het uitsluitend normaaldrukkrachten en deze hebben een positieve invloed op de 
resultaten. 
 
Vervolgens worden de dwarskrachten berekend. Hierbij wordt gekeken naar de schuifspanningen 
in de doorsnede. Dit gebeurt op twee plaatsen. Ter plaatse van het liggereind en ter plaatse van 
het begin van de inkassing. De inkassingen in de ligger betekenen dat er ter plaatse van de 
inkassingen veel hogere schuifspanningen optreden, ondanks dwarskracht die lager is dan die ter 
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plaatse van de liggereinden. Bij de berekening is de positieve invloed van de drukkracht ten 
gevolge van de werkvoorspanning op de capaciteit van de doorsnede om schuifspanningen op te 
nemen meegenomen. De (eventueel) in de doorsnede aanwezige normaaldrukkrachten ten 
gevolge van de belastingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. 
 
De volgende stap is het berekenen van de wapening die in de tandoplegging noodzakelijk is. De 
tandoplegging is een console die als gedrongen doorsnede beschouwd kan worden. Hiervoor 
worden buigwapening en dwarskrachtwapening bepaald. Bij de berekening van de 
dwarskrachtwapening is uit veiligheidsoverwegingen, aangezien er een zeer hoge schuifspanning 
gevonden wordt, het betonaandeel buiten beschouwing gelaten. De benodigde ophangwapening 
ten behoeve van de inleiding van de krachten uit de console wordt ook berekend. 
 
De splijtwapening ten behoeve van het inleiden van de werkvoorspankracht wordt berekend. 
Hierbij wordt naar de inleiding van de werkvoorspankracht in horizontale en in verticale zin 
gekeken. Bij de berekening van de hiervoor benodigde wapening is gebruik gemaakt van 
vakwerkanalogie om de krachtsverdeling te bepalen. Bij de toetsing van de wapening wordt 
rekening gehouden met een gereduceerde maximaal toelaatbare spanning in de wapening. 
 
Tot slot wordt de benodigde wapening bepaald voor de oplegrand waarop de vloerplaten worden 
opgelegd. Deze rand mag worden beschouwd als een console die een gedrongen doorsnede 
heeft. Voor deze rand worden de het buigend moment en de schuifspanning gecontroleerd. Deze 
oplegrand wordt als standaard genomen voor alle oplegranden voor zowel vloer, als dak. 
 
13.6.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten op voor de ligger, 
de tandoplegging en de oplegrand voor de vloeren: 
 
Ligger:   Voorspanning:    2 kabels 19 strengen ∅ 12.9 

Onderwapening:   4 ∅ 20, 2 ∅ 16 
Bovenwapening:   8 ∅ 16 
Dwarskrachtwapening (standaard): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 100 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 200 mm 
Splijtspanningen (breedte):  5 ∅ 16 (beugels) 
Splijtspanningen (hoogte):  4 ∅ 16, 2 ∅ 10 

 
Tandoplegging:  Buigwapening:    6 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 20 h.o.h. 75 mm 
Ophangwapening:   7 ∅ 16 

 
Oplegrand vloer: Buigwapening:    ∅ 6 h.o.h. 300 mm 

13.7: Wapening voorgespannen dakliggers 
In bijlage F6 is de volledige wapeningsberekening voor de voorgespannen dakliggers 
opgenomen. 
 
13.7.1: Opzet berekeningen: De wapeningsberekeningen voor deze ligger zijn in werkwijze 
identiek aan de berekeningen voor de voorgespannen vloerligger. (Zie 13.6.1). 
 
13.7.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten op de voor de 
ligger en de tandoplegging: 
 
Ligger:   Voorspanning:    2 kabels 12 strengen ∅ 12.9 

Onderwapening:   8 ∅ 25 
Bovenwapening:   6 ∅ 16 
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Dwarskrachtwapening (standaard): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 
Splijtspanningen (breedte):  5 ∅ 16 (beugels) 
Splijtspanningen (hoogte):  4 ∅ 16 

 
Tandoplegging:  Buigwapening:    4 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 16 h.o.h. 75 mm 
Ophangwapening:   4 ∅ 16 

13.8: Wapening vloerliggers 
In bijlage F7 is de volledige wapeningsberekening voor de vloerliggers opgenomen. 
 
13.8.1: Opzet berekening: De berekeningen voor de vloerligger zijn uitgevoerd op basis van de 
middelste overspanning. In het eerste deel worden weer alle uitgangspunten vastgelegd. In dit 
geval betreft dat de aanwezige doorsnedes en de aanwezige belastingen. 
 
Daarna wordt de benodigde buigwapening berekend. Net als bij de voorgespannen liggers wordt 
ook hier de eventueel aanwezige normaaldrukkracht in de doorsnede verwaarloosd bij de 
berekening. Dit is een veilige aanname. Zie ook 13.6.1. Voor de bovenwapening wordt een 1/3 
deel van de onderwapening toegepast. 
 
De dwarskrachtwapening wordt weer berekend voor twee doorsnedes. Ter plaatse van de 
oplegging, waar de dwarskracht extreem is en ter plaatse van de inkassing, waar een verhoogde 
schuifspanning wordt gevonden. Bij de bepaling van de schuifspanningen is de positieve invloed 
van eventueel aanwezige normaaldrukkrachten achterwege gelaten. 
 
Daarna wordt de buigwapening en dwarskrachtwapening in de tandoplegging berekend en de 
ophangwapening berekend. Bij de berekening van de dwarskrachtwapening is het aandeel van 
de beton in de opname van de schuifwapening achterwege gelaten. Zie ook 13.6.1. 
 
13.8.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten voor de 
wapening van de ligger en de tandoplegging: 
 
Ligger:   Onderwapening:   8 ∅ 25 

Bovenwapening:   6 ∅ 16 
Dwarskrachtwapening (standaard): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 

 
Tandoplegging:  Buigwapening:    4 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 16 h.o.h. 75 mm 
Ophangwapening:   4 ∅ 16 

13.9: Wapening dakliggers 
In bijlage F8 is de volledige wapeningsberekening voor de dakliggers opgenomen. 
 
13.9.1: Opzet berekening: De wapeningsberekeningen voor deze ligger zijn in werkwijze 
identiek aan de berekeningen voor de vloerligger. (Zie 13.8.1). 
 
13.9.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten voor de 
wapening van de ligger en de tandoplegging: 
 
Ligger:   Onderwapening:   8 ∅ 25 
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Bovenwapening:   8 ∅ 16 
Dwarskrachtwapening (standaard): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 

 
Tandoplegging:  Buigwapening:    4 ∅ 16 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 16 h.o.h. 100 mm 
Ophangwapening:   7 ∅ 12 

13.10: Wapening kolommen met voorspanning in uitkraging 
In bijlage F9 is de volledige wapeningsberekening voor de kolommen met voorspanning in de 
uitkragende arm opgenomen. 
 
13.10.1: Opzet berekeningen: Bij de berekening is de volgende opzet aangehouden. In het 
eerste deel van de berekening zijn alle uitgangspunten vastgelegd. Dit zijn de doorsnedes, 
waarop de belastingen werken, de op de constructie aanwezige belastingen en het verloop van 
de voorspanning. In dit geval hebben de voorspankabels een recht verloop en hoeft er geen 
rekening te worden gehouden met wrijvingsverliezen. 
 
Allereerst wordt de voorgespannen arm bekeken. Hiervoor wordt getoetst of de optredende 
spanningen in de spanfase en de bruikbaarheidsgrenstoestand voldoen. Hierbij wordt naar de 
spanningen in de uiterste vezels aan de bovenzijde en de onderzijde van de doorsnede gekeken. 
Eventuele wordt extra wapening bijgelegd om te voldoen aan de spanningscriteria. Na het 
bepalen van de hoeveelheid extra wapening wordt het bezwijkmoment ter plaatse van de 
inklemming in de kolom bepaald. Daarna wordt getoetst of dit moment groter is dan het maximaal 
optredende moment ten gevolge van de belasting en het scheurmoment van de ligger. 
 
Bij de berekening van de optredende spanningen en de berekening van het bezwijkmoment in de 
voorsgespannen arm worden de ten gevolge van de belastingen aanwezige normaalkrachten op 
de doorsnede buiten beschouwing gelaten. Deze verwaarlozing is een veilige aanname, omdat 
deze in verhouding tot de voorspanning relatief klein is en dus weinig invloed uitoefend op de 
resultaten. Daarnaast betreft het uitsluitend normaaldrukkrachten en deze hebben een positieve 
invloed op de resultaten.  
 
Daarna wordt de benodigde buigwapening voor de kolomdoorsnedes berekend. Bij deze 
berekening zijn de normaaldrukkrachten wel meegenomen. De invloed van de 
normaaldrukkrachten op de momentcapaciteit is overigens klein. Ook het moment ten behoeve 
van de inklemming in de richting loodrecht op het spant wordt bepaald. 
 
Vervolgens worden de dwarskrachten in de kolom en de uitkragende arm berekend. Hierbij wordt 
gekeken naar de schuifspanningen in de doorsnede. Voor de uitkragende arm gebeurt dit op drie 
plaatsen. Ter plaatse van het liggereind, ter plaatse van het einde van de inkassing en ter plaatse 
de inklemming in de kolom. Bij de berekening is de positieve invloed van de drukkracht ten 
gevolge van de werkvoorspanning op de capaciteit van de doorsnede om schuifspanningen op te 
nemen meegenomen. De (eventueel) in de doorsnede aanwezige normaaldrukkrachten ten 
gevolge van de belastingen zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Bij de controle op 
dwarskracht in de kolomdoorsnedes is de invloed van de normaaldrukkrachten wel 
meegenomen. Er wordt voor de kolommen gekeken naar de doorsnede aan de voet, ter plaatse 
van de vloer en ter plaatse van de aansluiting met de bovenregel.  
 
Tot slot worden de wapening in de tandoplegging en de ophangwapening berekenend. 
 
13.10.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten op voor de 
uitkragende arm, de kolom en de tandoplegging: 
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Uitkragende arm: Voorspanning:    3 kabels 12 strengen ∅ 12.9 
Onderwapening:   6 ∅ 16 
Bovenwapening:   6 ∅ 16 
Dwarskrachtwapening (inklemming): ∅ 12 h.o.h. 100 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 100 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 

 
Kolomvoet:  Buigwapening (langsrichting):  6 ∅ 16 

Buigwapening (dwarsrichting):  5 ∅ 16 
Dwarskrachtwapening:   ∅ 12 h.o.h. 300 mm 

 
Kolom tpv vloer:  Buigwapening (perronzijde):  6 ∅ 16 

Buigwapening (spoorzijde):  8 ∅ 25 
Dwarskrachtwapening:   ∅ 12 h.o.h. 150 mm 

 
Kolom tpv bovenregel: Buigwapening (perronzijde):  10 ∅ 25 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 12 h.o.h. 100 mm 
 
Tandoplegging:  Buigwapening:    6 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 16 h.o.h. 75 mm 
Ophangwapening:   4 ∅ 16 

13.11: Wapening kolommen 
In bijlage F10 is de volledige wapeningsberekening voor de kolommen met uitkragende arm 
opgenomen. 
 
13.11.1: Opzet berekeningen: De wapeningsberekeningen voor deze kolommen zijn in 
werkwijze identiek aan de berekeningen voor de kolommen met voorspanning in de uitkragende 
arm (Zie 13.10.1). 
 
13.11.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten op voor de 
uitkragende arm, de kolom en de tandoplegging: 
 
Uitkragende arm: Onderwapening:   6 ∅ 16 

Bovenwapening:   10 ∅ 25 
Dwarskrachtwapening (inklemming): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 100 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 300 mm 

 
Kolomvoet:  Buigwapening (langsrichting):  6 ∅ 16 

Buigwapening (dwarsrichting):  4 ∅ 16 
Dwarskrachtwapening:   ∅ 12 h.o.h. 300 mm 

 
Kolom tpv vloer:  Buigwapening (perronzijde):  6 ∅ 16 

Buigwapening (spoorzijde):  8 ∅ 25 
Dwarskrachtwapening:   ∅ 12 h.o.h. 300 mm 

 
Kolom tpv bovenregel: Buigwapening (perronzijde):  10 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 12 h.o.h. 300 mm 
 
Tandoplegging:  Buigwapening:    4 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 16 h.o.h. 75 mm 
Ophangwapening:   4 ∅ 16 
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13.12: Wapening bovenregels portalen 
In bijlage F11 is de volledige wapeningsberekening voor de bovenregels van de portalen 
opgenomen. 
 
13.12.1: Opzet berekeningen: In het eerste deel worden weer alle uitgangspunten vastgelegd. 
In dit geval betreft dat de aanwezige doorsnedes en de aanwezige belastingen. 
 
Daarna wordt de benodigde buigwapening berekend. Hierbij worden eventueel aanwezige 
normaaldrukkrachten in de doorsnede verwaarloosd. Dit is een veilige aanname. Zie ook 13.6.1. 
Voor de onderwapening wordt een 1/3 deel van de onderwapening toegepast. 
 
De dwarskrachtwapening wordt berekend voor drie doorsnedes. Ter plaatse van de oplegging, 
ter plaatse van het einde van de inkassing en ter plaatse van de oplegging op de kolom. Bij de 
bepaling van de schuifspanningen is de positieve invloed van eventueel aanwezige 
normaaldrukkrachten achterwege gelaten. 
 
Tot slot worden de wapening in de tandoplegging en de ophangwapening berekenend. 
 
13.12.2: Wapening: De wapeningsberekeningen leveren de volgende resultaten op voor de 
bovenregels van de portalen: 
 
Uitkragende arm: Onderwapening:   8 ∅ 16 

Bovenwapening:   10 ∅ 25 
Dwarskrachtwapening (inklemming): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 
Dwarskrachtwapening (inkassing): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 
Dwarskrachtwapening (oplegging): ∅ 12 h.o.h. 150 mm 

 
Tandoplegging:  Buigwapening:    4 ∅ 20 

Dwarskrachtwapening:   ∅ 16 h.o.h. 75 mm 
Ophangwapening:   4 ∅ 16 
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14: Uitvoering 

14.1: Inleiding:  
Door de keuze voor een prefab opbouw van de constructie is er een onlosmakkelijk verband 
tussen het constructieve ontwerp en de uitvoering. De keuze voor prefab heeft een directe 
invloed op de volgende aspecten: 
 

- Productieproces 
- Transport 
- Bouwplaats 
- Montage 

 
Productieproces: Bij een prefab betonconstructie wordt de constructie niet op de bouwplaats, 
maar in een fabriek onder ideale omstandigheden gefabriceerd. Deze ideale omstandigheden 
zorgen dat het productieproces veel gecontroleerder kan verlopen, waardoor er een 
gegarandeerde (hoge) kwaliteit geleverd kan worden. De onderdelen zullen in serie 
geproduceerd moeten worden om prefab als een economisch aantrekkelijk alternatief te zien. De 
constructie zal daarom uit repeterende onderdelen moeten bestaan. 
 
Transport: De constructie wordt opgedeeld in een aantal delen, zodat de constructie in 
onderdelen kan worden aangevoerd. Het transport heeft invloed op de grootte van de 
verschillende delen en zal daarom mede de afmetingen van de constructiedelen bepalen. 
 
Bouwplaats: Tijdens de bouw zal het station zoveel mogelijk normaal moeten blijven 
functioneren. Door de bouw te faseren kan de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk beperkt 
worden. 
 
Montage: Voor het plaatsen van de constructiedelen zal een kraan noodzakelijk zijn. De belasting 
ten gevolge van het hijsen kunnen invloed hebben op de wapening van de constructie. 
Bovendien kunnen er voorzieningen als hijsogen en dergelijke nnoodzakelijk zijn, om het hijsen 
mogelijk te maken. Hierdoor heeft de bouwfase nadrukkelijk zijn invloed op de definitieve 
constructie. 
 
Deze aspecten zullen nu afzonderlijk worden bekeken en toegelicht. 

14.2: Productieproces: 
Het productieproces heeft met name op de eerste twee factoren een grote invloed. Van de 
mogelijkheden die het gecontroleerde productieproces biedt zal gebruik worden gemaakt om een 
relatief hoge sterkte beton te halen. Voor de constructie wordt namelijk een betonkwaliteit B65 
voorgeschreven. Ook kunnen in de fabriek de daarvoor in aanmerking komende constructiedelen, 
na voldoende verharding, worden voorgespannen 
 
Reeds in het ontwerp is rekening gehouden met de uitvoering in prefab beton door te kiezen voor 
een hoge mate van repetitie van elementen. Dit heeft er toe geleid dat de definitieve constructie 
is te herleiden is tot de volgende 7 standaardelementen. 
 
 1: De Y-vormige kolom. 
 2: De dakbalk boven de portalen 
 3: De vloerliggers 
 4: De dakliggers 
 5: De randbalken voor de vloer 
 6: De randbalken voor het dak 
 7: De kanaalplaatvloeren 
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Hierop zijn uiteraard enkele variaties noodzakelijk. De eerste variatie is het gevolg van de 3 
verschillende overspanningen die de constructie moet maken. Dit is eenvoudig op te vangen 
aangezien deze lengtevariatie in de vloerliggers en dakliggers, de lineaire elementen, wordt 
opgevangen. Ditzelfde geldt ook voor de randbalken van de vloer en het dak, waarvoor er 
rekening moet worden gehouden met 2 verschillende overspanningen.  
 
Een tweede uitzonderingssituatie ontstaat bij de randoplossingen. Deze randoplossingen 
ontstaan echter door het plaatsen van schotten en/of vulstukken in de bekisting van de 
standaardelementen. Met de 6 hierboven genoemde elementen is dus de complete 
hoofddraagconstructie van het station te maken. 
 
De driehoekige loopbrug wordt aan de hoofddraagcontructie toegevoegd in de vorm van enkele 
randbalken, in vloer en dak, en kanaalplaten voor de vloer. 

14.3: Transport 
Aangezien het hier echter gaat om de bouw van een station boven de sporen is het natuurlijk 
voor de handliggend om te kiezen voor transport per spoor, aangezien je gewoon de bouwplaats 
op kunt rijden.  
 
Benodigde transportmiddelen: 
 

- Diesellocomotief en transportwagons 
 
Wel dient er rekening te worden gehouden met de afmetingen van de elementen. Voor de Y-
vormige kolommen geldt bijvoorbeeld dat deze slechts op een transportwagon passen indien 
deze op een juk worden gelegd, waardoor ze schuin koment te liggen. Voor de vloer- en 
dakliggers geldt dat rekening dient te worden gehouden met de grote lengtes. 

14.4: Bouwplaats 
Bij de bouw van het nieuwe station speelt het zo min mogelijk belemmeren van het functioneren 
van het oude station een grote rol. De dienstregeling zal zo min mogelijk gehinderd mogen 
worden, om zo de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk te beperken. Bovendien zal het 
station in gebruik moeten blijven tijdens de bouw. De sleutel tot een oplossing voor deze 
problemen ligt bij de uitbreiding van het station met een extra perron. Door nu de bouw van het 
station handig te faseren kan de overlast voor de reizigers zoveel mogelijk beperkt wordt.. Door 
de keuze voor een brugstation is het tevens mogelijk het oude facadestation tijdens de bouw in 
gebruik te houden, terwijl ondertussen het brugstation gebouwd wordt. De fasering van de bouw 
ziet er globaal als volgt uit: 
 
De eerste stap is nu de aanleg van het extra perron met de bijbehorende infrastructuur. Hierdoor 
kan er tijdens de bouw worden gegarandeerd dat er tenminste de oorspronkelijke capaciteit van 3 
perrons en 6 sporen in gebruik kan zijn. Het is nu mogelijk om telkens 1 perron af te sluiten, 
waarbij de enige wijzigingen in de dienstregeling het gevolg zijn spoorwijzigingen. 
 
De tweede stap is het aanleggen van de fundering. Hiervoor zullen de perrons een voor een 
buiten gebruik gesteld worden, waarna de palen geboord kunnen worden en de poeren gestort. 
Dit zal eerst voor elk perron gebeuren. Zodra deze gerealiseerd zijn kan worden begonnen met 
het oprichten van de constructie. 
 
De derde stap is het oprichten van de portalen. Hiervoor worden ook een voor een de perrons 
buiten gebruik gesteld. Deze portalen kunnen vanaf een van de sporen (of beide sporen) naast 
het perron worden opgebouwd. Zodra op alle vier de perrons de portalen staan is de ruggegraat 
van de constructie klaar. Ook de eventueel binnen de portaaltjes liggende vloeren worden 
gemonteerd. 
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De vierde stap is nu het afsluiten van de sporen tussen 2 perrons voor personenvervoer. Van de 
perrons wordt de helft die aan het spoor grenst afgezet. Op deze wijze blijft de benodigde 
capaciteit van 3 perrons en 6 beschikbare sporen gehandhaafd. Nu kunnen de vloerliggers, 
vloerplaten, dakliggers en dakplaten in positie gehesen worden. Nu is het casco gereed. 
 
De vijfde stap is de opbouw van de inbouwunits waar de stationsvoorzieningen en de 
commerciele functies worden ondergebracht. De opbouw van deze units kan gebeuren zonder 
het onderliggende station te belemmeren in het functioneren, aangezien het opgebouwd kan 
worden op de hoger gelegen vloer. Zodra deze gereed zijn kan het station verder afgebouwd 
worden. 
 
De laatste stap is het in gebruik nemen van het nieuwe station. Het oude facadestation zal 
worden afgesloten en kan gesloopt wordt. 

14.5: Montageplan 
De opbouw van de constructie zal nu worden toegelicht. Hierbij zal stap voor stap worden 
beschreven hoe de constructie in elkaar wordt gezet. Ook zal hierbij een indicatie worden 
gegeven van de inzet van hijsmeterieel, transportmaterieel en de inzet van tijdelijke 
ondersteuningen en schoorconstructies. Deze stappen zullen worden geillustreerd aan de hand 
van plaatjes van de opbouw van een gedeelte van de constructie.  
 
Uitgangspunten zijn de hierboven beschreven gefaseerde opbouw. Tevens wordt zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van het spoor om materiaal en materieel aan te voeren. Ook voor de kraan zal 
op een treinonderstel geplaatst worden en zo bij de perrons gereden worden. 
 
Het benodigde materieel bij de montage bestaat uit: 
 
 1: Kraan op treinonderstel 
 2: Boorunit voor het boren van funderingspalen 
 3: Mobiele steiger op treinonderstel 
 4: Diesellocomotief voor verplaatsen kraan en/of steiger 
 5: Diesellocomotief met transportwagons voor aanvoer onderdelen 
 6: Schoren ten behoeve tijdelijke ondersteuning/stabiliteitsvoorziening 
 7: Betonpomp 
 
14.5.1: De fundering: De eerste stap is het aanleggen van een fundering voor het gebouw. 
Hierbij is het belangrijk dat dit zodanig gebeurd dat dit geen problemen oplevert voor het 
treinverkeer. Daarom zal de constructie op boorpalen worden gefundeerd. 
 

- Buiten gebruik stellen van perron 
- Weghalen bovenleidingen naast het buiten gebruik gestelde perron 
- Kraan met boorunit via het spoor in positie brengen 
- De gaten boren, wapening aanbrengen en storten van de palen 
- Na het uitharden van de palen worden de poeren bekist, gewapend en gestort 
- Terugplaatsen bovenleidingen en weer in gebruik nemen van perron 
- Aanleg van de fundering op het volgende perron 

 
Er is gekozen om na aanleg van de fundering eerst de fundering op het volgende perron aan te 
gaan leggen, om zo voldoende verhardingstijd voor de ter plaatse gestorte fundering in te 
bouwen. Het nadeel is dat het perron (zie ook stap 2) twee keer buiten gebruik moet worden 
gesteld en weer in gebruik moet worden genomen.  
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Afbeelding 14.1: Situatie na aanleg fundering 
 
14.5.2: De kolommen: De tweede fase is het oprichten van de portalen. Deze portalen zullen in 
twee fasen worden opgebouwd. In de eerste fase worden de kolommen geplaatst. De kolommen 
worden scharnierend aan de fundering verbonden in de langsrichting. In de dwarsrichting worden 
ze ingeklemd. Hiervoor wordt een verbinding gebruikt met stekken die uit de fundering steken en 
gaines in de kolom. Voor de randliggers van de vloer is bij de stort van de kolom reeds een 
oplegnok meegenomen. Hierop worden de randliggers middels een tandoplegging scharnierend 
opgelegd. Daar waar er zich vloeren tussen de portalen bevinden worden deze geplaatst, zodra 
de 4 kolommen die het stramien begrenzen geplaatst zijn. 
 

- Buiten gebruik stellen van perron 
- Weghalen bovenleidingen naast het buiten gebruik gestelde perron 
- Kraan via het spoor in positie brengen 
- Y-vormige kolommen worden via het spoor aangevoerd 
- Kolom met behulp van kraan op de poer plaatsen 
- De kolom wordt gesteld en tijdelijk geschoord in twee richtingen met behulp van 

trek/druk schoren 
- De tweede kolom van het portaal wordt geplaatst, gesteld en in twee richtingen 

geschoord 
 

 
Afbeelding 14.2: Plaatsen en stellen eerste kolommen 
 

- De derde kolom wordt geplaatst en tijdelijk in 2 rchtingen geschoord 
- De randligger van de vloer wordt tussen de eerste en derde kolom geplaatst 
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Afbeelding 14.3: Plaatsen 3de kolom en 1ste randligger 
 

- Een van de schoren die verplaatsingen uit het vlak van het portaal moet 
voorkomen kan verwijderd worden 

- De vierde kolom wordt geplaatst en tijdelijk in 2 rchtingen geschoord 
- De randligger van de vloer wordt tussen de tweede en vierde kolom geplaatst 

 

 
Afbeelding: 14.4: Plaatsen 4de kolom en 2de randligger 
 

- De schoor die verplaatsingen uit het vlak van het portaal moet voorkomen kan 
verwijderd worden 

- De vijfde kolom wordt geplaatst en zo gaat het proces door tot er 2 rijen van 5 
gekoppelde kolommen op het perron staan 

 

 
Afbeelding 14.5: Situatie voor plaatsing eerste vloerdelen 
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- De eerste stalen vloerliggers en vloerplaten (voor een staalplaatbetonvloer) 
worden aangebracht tussen de kolommen. 

 

 
Afbeelding 14.6: Situatie na plaatsing eerste vloerdelen 
 

- Plaatsen volgende kolommen, randbalken en vloeren. 
 

 
Afbeelding 14.7: Verdere opbouw met kolommen, randbalken en vloer 
 

- De gaines worden aangegoten 
 
14.5.3: De dakliggers van de portalen: De tweede fase in het oprichten van de portalen is het 
plaatsen van de dakliggers. De dakliggers worden momentvast aan de kolommen verbonden, 
waardoor er 2-scharnierspanten ontstaan. De momentvaste verbinding wordt gerealiseerd met 
behulp van een verbinding met stekken en gaines. Voor de randliggers van het dak is bij de stort 
van de dakliggers reeds een oplegnok meegenomen. Hierop worden de randliggers middels een 
tandoplegging scharnierend opgelegd. 
 

- De dakliggers worden per spoor aangevoerd 
- De eerste dakligger wordt op de eerste en tweede kolom geplaatst 
- De tweede dakligger wordt op de derde en vierde kolom geplaatst 
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Afbeelding 14.8: Plaatsing 2de dakligger 
 

- Nu kunnen tussen de twee dakliggers de randbalken van het dak geplaatst 
worden 

 

 
Afbeelding 14.9: Plaatsing randbalken dak 
 

- De derde dakligger wordt geplaatst 
- De randbalken tussen de tweede en derde dakbalk worden geplaatst 
- De vierde dakbalk wordt geplaatst en zo gaat het process door tot de 12 

portalen zijn voorzien van een dakbalk 
 

 
Afbeelding 4.10: Portalen met dakbalken en randbalken 
 

- De gaines worden aangegoten 
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- Zodra de verbinding tussen perron en kolom en de verbinding tussen kolom en 
dakbalk voldoende uitgehard zijn kunnen de schoren die het portaal in zijn vlak 
steunen verwijderd worden 

 

 
Afbeelding 14.11: Schoren verwijderd 
 

- De beglazing die het dak van het portaal vormt wordt met behulp van een kraan 
in positie gebracht 

- Terugplaatsen bovenleidingen en weer in gebruik nemen van perron 
- Bouw van de portalen op het volgende perron 

 

 
Afbeelding 14.12: Bouw portalen op volgende perron 
 
14.5.4: De constructie boven de sporen: De laatste fase bestaat uit het inhangen van de 
vloerliggers en dakliggers en het leggen van de vloeren. Deze worden met een tandoplegging 
opgelegd op de uitkragende armen van de portalen. Het leggen van de vloerplaten. Het inhangen 
van de dakliggers, waarvoor de wijze van uitvoering identiek is aan die voor de vloeren. Het 
leggen van de dakplaten. De randbalken van de loopbrug worden gemonteerd tijdens dezelfde 
montagestap, als de vloerplaten respectievelijk dakbalken in dat stramien.  
 

- De sporen tussen twee perrons worden afgesloten voor “normaal” treinverkeer 
en de bovenleidingen worden verwijderd. 

- De perrons naast het afgesloten spoor worden voor de helft afgezet 
- De eerste vloerligger wordt per spoor aangevoerd 
- Met behulp van de kraan wordt de eerste ligger in positie gehesen 
- De tweede ligger wordt aangevoerd en in positie gehesen 
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Afbeelding 14.13:  Inhangen vloerligger 1 en 2 
 

- De vloerplaten worden per spoor aangevoerd 
- De vloerplaten worden met behulp van de kraan tussen de eerste en tweede 

vloerligger gelegd 
 

 
Afbeelding 14.14: Realisatie vloerveld 1 
 

- De eerste dakligger wordt per spoor aangevoerd 
- Met behulp van de kraan wordt de eerste dakligger in positie gehesen 
- De tweede dakligger wordt aangevoerd en in positie gehesen 

 

 
Afbeelding 14.15: Inhangen dakligger 1 en 2 
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- De dakplaten worden aangevoerd en gelegd tussen de eerste en tweede 
dakligger 

 

 
Afbeelding 14.16: Realisatie eerste dakvloer 
 

- De derde vloerligger wordt aangevoerd en in positie gehesen 
- De vloerplaten worden aangevoerd en gelegd tussen de tweede en derde 

vloerligger 
- De derde dakligger wordt aangevoerd en in positie gehesen 
- De dakplaten worden aangevoerd en gelegd tussen de tweede en derde 

dakligger 
- Het process gaat zo door tot alle 12 vloerliggers en de 12 dakliggers 

gemonteerd zijn. 
 

 
Afbeelding 14.17: Opbouw vloeren en daken 
 

- De bovenleidingen worden teruggeplaatst en de sporen en perrons weer in 
gebruik genomen 

- Bouw volgende vloer- en dakoverspanningen 
- Plaatsten randbekisting en wapening druklaag 
- Storten druklaag 
- Zodra de druklaag verhard is kan de randbekisting verwijderd worden 
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Afbeelding 14.18: Het constructieskelet 
 
Nu het constructieve skelet staat kan het gebouw verder worden afgebouwd. De bouw van de 
inbouwunits en de afbouw van het skelet zullen echter niet nader worden toegelicht, aangezien 
dat buiten het gebied van de hoofddraagconstructie en daarmee ook buiten het gebied van het 
afstuderen valt. 
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Situatie in beeld 
Om de situatie duidelijk in beeld te brengen is een serie foto’s. Helaas was het een wat grijze 
dag, wat de foto’s een wat meer sombere sfeer geeft. Op de foto’s is ook te zien dat enkele 
onderdelen van Arnhem Centraal al gerealiseerd, dan wel in aanbouw zijn. Van het gebied dat 
tussen de Zijpendaalseweg, het Willemsplein, het stationsplein en het spoortalud zijn geen foto’s 
genomen aangezien vrijwel alle bebouwing in dit gebied gesloopt gaat worden als onderdeel van 
het masterplan voor Arnhem Centraal. De nieuwe situatie die dan ontstaat dient als uitgangspunt 
voor het ontwerp van een nieuw complex dat het stationsgebouw en kantoorbebouwing gaat 
bevatten. 
 

  
Foto A 1: De singels 
 
De binnenstad kenmerkt zich door de singels. 
De twee rijstroken (de Jansbinnensingel en 
Jansbuitensingel) worden aan de buitenzijde 
begrensd door een duidelijke wand van 
bebouwing en gescheiden door een park. De 
brede groenstrook draagt nadrukkelijk bij aan 
de fraaie, ruimtelijke en rustige uitstraling van 
de stad. De groenstrook bevat naast gazons, 
bomen en vijvers, ook Musis Sacrum 
(concertgebouw) en aan het oorspronkelijke 
einde deze (ontsierende) parkeerplaats. 

Foto A 2: Zijpse Poort 
 
In de afbeelding hiernaast is te zien hoe het 
eerste deel van de werkzaamheden reeds 
gereed is gekomen. Op de achtergrond de 
Zijpse Poort en op de voorgrond is te zien hoe 
er is getracht (en daar eigenlijk ook in is 
geslaagd) om de fraaie groene zone die de 
twee rijbanen van de binnenring scheidt verder 
door te trekken langs het Willemsplein. 

 

 
Foto A 3: Voortzetting singels 
 
Vanaf het Willemsplein kijkend richting het 
station is mooi te zien hoe het voortzetten van 
de singels een bijzonder fraai beeld oplevert. 

Foto A 4: Willem 1 
 
Nog een foto van het begin van de 
Zijpendaalseweg met op de voorgrond een van 
de vele klassiek vormgegeven gebouwen. 
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Foto A 5: De hoek van de Sweerts de Landasstraat 
en de Zijpendaalseweg 
 
Aan de Noordzijde van het spoor zijn de 
Zijpendaalseweg en de Amsterdamseweg 
belangrijke routes de stad in/uit. Het eerste 
gedeelte van de Amsterdamseweg is echter 
eenrichtingsverkeer, waardoor de Sweerts de 
Landasstraat en de in het verlengde hiervan 
gelegen Bouriciousstraat een grote 
verkeersstroom te verwerken krijgen. 

Foto A 6: Het begin van de Amsterdamseweg 
 
Het eerste gedeelte van de Amsterdamseweg 
(dit is het gedeelte dat parallel aan het spoor 
loopt) is momenteel dus nog een 
eenrichtingsweg, maar deze zal in de nabije 
toekomst worden verlegd om plaats te maken 
voor een extra perron en worden uitgebreid tot 
tweerichtingsverkeer. 

 

 
Foto A 7: Park Sonsbeek 
 
Het grote stadspark Sonsbeek ligt evenwijdig 
aan de Zijpendaalseweg. Hier is een stukje te 
zien op de hoek tussen de Zijpendaalseweg 
en de Sonsbeekweg 

Foto A 8: Vervolg van de Amsterdamseweg 
 
Dit is dus een foto van het 
eenrichtingsgedeelte. Op deze foto is fraai te 
zien aan het getrapte verloop van de muur die 
het (hier hoger gelegen) spoortalud en de weg 
scheidt, dat er sprake is van een behoorlijk 
hoogteverschil. 
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Foto A 9: Het begin van de Sweerts de Landasstraat 
 
Hier een foto van het begin van de Sweerts de 
Landasstraat. Momenteel is dit een drukke 
verkeersader, maar deze zal na de uitbreiding 
van de Amsterdamseweg aan deze zijde 
worden afgesloten voor het autoverkeer. Het 
gebouw aan het begin van de straat bevat de 
bouwketen voor de uitbreiding van de Zijpse 
Poort. 

Foto A 10: De verbinding tussen de Bouriciousstraat 
en de Amsterdamseweg 
 
Tussen de Amsterdamse weg en de 
Bouriciousstraat bevindt zich een zijstraat. 
Deze heeft aan een zijde bebouwing en aan de 
andere zijde ligt een stuk braakliggend terrein. 
De toekomstige bestemming van dit 
braakliggende gedeelte is momenteel nog 
onbekend. 

 

 
Foto A 11: De Bouriciousstraat 
 
Op deze foto is, kijkend in de richting van de 
Sweerts de Landasstraat, goed het karakter 
van de bebouwing te zien. De veelal oude 
huizen hebben vrijwel allemaal een 
monumentale uitstraling. Dit is dan ook een 
van de oudere gedeeltes van Arnhem. 

Foto A 12: De splitsing 
 
Op deze foto is de splitsing te zien, waar de 
Sweerts de Landasstraat overgaat in de 
Bouriciousstraat. Op zondag lijkt dit een redelijk 
rustige woonwijk, maar tot de afsluiting van de 
Sweerts de Landasstraat zal er sprake zijn van 
een behoorlijke verkeersdruk op deze 
eenrichtingsweg. 
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Foto A 13: De Bouriciousstraat 
 
De Bouriciousstraat gezien vanaf de Sweerts 
de Landasstraat. Er staan behalve de 
monumentale panden ook een aantal minder 
fraaie woongebouwen zoals hier op voorgrond 
een flatgebouw. 

Foto A 14: Braakliggend terrein 
 
Aan de Amsterdamseweg heeft in het verleden 
een bedrijfsterrein gelegen. Na vertrek van dit 
bedrijf bleek dat de grond verontreinigd.was. 
Momenteel is de sanering afgerond en ligt het 
terrein braak. Het terrein wordt aan de 
achterzijde begrensd door de rommelige 
achterzijde van de bebouwing aan de Sweerts 
de Landasstraat en de Bouriciousstraat. Over 
een toekomstige bestemming van dit terrein is 
nog niets bekend. 

 

Foto A 15: De Brugstraat 
 
Op deze foto de Brugstraat gezien vanaf 
stationsuitgang Sonsbeekzijde. Ook aan deze 
straat oude en monumentale woonhuizen. In het 
driehoekige gebied tussen de Brugstraat en de 
stationsuitgang zal in de nabije toekomst een 
kantorencomplex worden gebouwd. 

Foto A 16: Het einde van de Bouriciousstraat 
 
Op deze foto is te zien dat de deze straten, 
ondanks de aaneenschakeling van de 
bebouwing toch nog het nodige groen 
bevatten. 
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Foto A 17: De Brugstraat 
 
De Brugstraat gezien vanaf de loopbrug over 
het spoor. Deze loopbrug is slechts bestemd 
voor gebruik door voetgangers en fietsers. Ook 
is hier te zien dat er tussen het spoortalud en 
de het straatniveau een behoorlijk 
hoogteverschil zit. 

Foto A 18: Loopbrug naar uitgang Sonsbeekzijde 
 
Aan de achterzijde van de perrons bevindt zich 
een loopbrug over de perrons. Deze loopbrug 
leidt naar de stationsuitgang (gelegen op 
straatniveau) aan de Amsterdamseweg. 

 

  
Foto A 19: De uitgang aan de Amsterdamseweg 
 
Op deze foto, genomen vanaf het perron is de 
uitgang Sonsbeekzijde te zien. Helaas is hier 
het karakteristieke zeshoekige 
stationsgebouwtje niet al te duidelijk te zien. 

Foto A 20: Perrons 6 en 7 
 
Op de foto is de (tijdelijke) uitbreiding van de 
perron-overkapping van de perrons 6 en 7 te 
zien. Deze is recent opgeleverd en zal na dat 
de uitbreiding van de stations-capaciteit met de 
perrons 8 en 9 gereedkomen is net als de 
overige perronkappen vervangen worden door 
een geheel nieuwe overkapping. 
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Foto A 21: Kantoren aan het stationsplein 
 
De (relatief) grootschalige kantoren die het 
stationsplein aan de westzijde begrenzen 
vormen de overgang tussen het laag gelegen 
stationsplein en de hoger gelegen woonwijk 
daarachter. Deze “hoge” ligging is goed te zien 
aan het hoogteverschil tussen spoortalud en de 
daarachter gelegen bebouwing. 

Foto A 22: Nogmaals uitgang Sonsbeekzijde 
 
Hier is te zien dat het zeshoekige 
stationsgebouwtje zich boven een helling 
tussen spoortalud en straatniveau bevindt. 

 

 
Foto A 23: De Brugstraat 
 
Zowel ten noorden van de loopbrug, als de 
straat in het verlengde hiervan aan de zuidzijde 
heten Brugstraat. Ook in deze straat is weer 
sprake van een eenrichtingsweg. 

Foto A 24: De Renssenstraat 
 
De Renssenstraat kent een behoorlijke 
begroeiing aan de zijde van het spoor om 
overlast van het spoor tegen te gaan. Aan het 
uiteinde van deze doodlopende straat is de 
“hoge” kantoorbebouwing aan het stationsplein 
te zien. 
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Foto A 25: De Brugstraat 
 
Aan de sprongen in de gebouwhoogtes is te 
zien dat ook aan de zuidzijde van het spoor er 
sprake is van het nodige hoogteverschil. Een 
ander ding dat opvalt is dat er sprake is van 
veel minder groen dan aan de noordzijde van 
het spoor. 

Foto A 26: De Utrechtsestraat 
 
Kijkend in de richting van het stationsplein is 
goed te zien hoe het tweede grote 
kantorencomplex aan het stationsplein op de 
hoek met de Betuwestraat overgaat in een 
woongebouw. 

 

 
Foto A 27: De Utrechtsstraat 
 
Hier is opvallend om te zin dat het stationsplein 
(en dat geldt eigenlijk ook voor het verdere 
verloop van de Utrechtsestraat) begrensd 
wordt door een redelijk strakke wand van 
bebouwing aan de zuidzijde. Aan de noordzijde 
is deze meer verspringend en is het beeld dus 
meer gevarieerd. 

Foto A 28: De Utrechtsestraat 
 
Kijkend in de andere richting is goed te zien dat 
de Utrechtsestraat ook behoorlijk omhoog 
loopt. Ook is de wand van bebouwing aan de 
zuidzijde goed te zien. 
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Foto A 29: De Betuwestraat 
 
Net als de daarnaast gelegen Brugstraat is de 
Betuwestraat een straat met woonhuizen en 
appartementen. Een andere 
gemeenschappelijke eigen-schap is het feit dat 
het beide eenrichtingswegen betreft. 

Foto A 30: De straatwand 
 
De bebouwing aan het begin van de 
Utrechtsestraat bestaat voornamelijk uit relatief 
strakke bouwvolumes die een gladde wand tot 
gevolg hebben. Het betreft onder andere een 
hotel, een aantal kantoorgebouwen en een 
onderwijsgebouw. 

 

Foto A 31: Het stationsgebouw 
 
Het huidige stationsgebouw zal binnenkort 
gesloopt worden om plaats te maken voor een 
nieuw gebouw. Het busplein zal van de 
oostzijde van het stationsplein worden 
verplaatst naar de westzijde, waar een 
overdekt busplein gerealiseerd wordt. 

Foto A 32: Hoek Willemsplein en Nieuwe Plein 
 
Het uitzicht op de hoek van Willemsplein en 
Nieuwe plein geeft een strakke wand die in een 
vloeiende lijn de hoek om gaat te zien. Een 
ander opvallend aspect zijn de bovenleidingen 
voor de trolleybussen. Deze vorm van openbaar 
vervoer is typisch voor Arnhem en uniek in 
Nederland. 
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Foto A 33: Willemsplein 
 
Het gebied dat wordt omsloten door het 
Willemsplein, Zijpendaalseweg, Stationsplein 
en het spoortalud wordt bijna geheel opnieuw 
in gericht. Alleen de bebouwing aan het 
Willemsplein (hiernaast afgebeeld) en de 
bebouwing aan de Zijpendaalseweg worden 
niet gesloopt. 

Foto A 34 De Willemstunnel 
 
De Willemstunnel moet de relatie tussen de 
binnenstad en het station versterken en de 
barriere die er ligt ten gevolge van de 
binnenring verkleinen. Dit lukt echter maar ten 
dele aangezien alleen het verkeer dat richting 
Mandelabrug gaat via de tunnel rijdt. Het 
verkeer dat vanaf deze brug de stad in komt 
blijft gewoon bovengronds. 

 

 

 

Foto A 35: Hoek Nieuwe Plein en Utrechtsestraat 
 
Op deze foto is duidelijk te zien dat de 
gebouwhoogtes tussen de bebouwing aan het 
Nieuwe Plein en de Utrechtsestraat duidelijk 
verschillen. De hoge zijde is de 
Utrechtsestraat. 
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Referentieprojecten 
In deze bijlage wordt een compleet overzicht gegeven van de projecten, die ik als 
referentieproject heb bekeken in verband met mijn ontwerp voor Arnhem Centraal. De ontwerpen 
verschillen zeer in allerlei aspecten, zoals vormgeving, situatie en programma, maar elk ontwerp 
heeft wel een aantal elementen in zich die ik graag in mijn ontwerp wil laten terugkomen. 

B1: TGV station Aix en Provence (AREP): 

Afbeelding B1.1: Overzicht Afbeelding B1.2: Aanzicht 
 
Projectgegevens: Located among the oak-covered scrubland of the Arbois plateau at the foot of 
the Montagne Sainte-Victoire and north of the Etang de Berre, the station has been designed as 
an architectural response to the natural beauty of the site. The main feature is an immense roof 
lined up east-west, a metal wave borne aloft on two lines of bonded-laminated wood pillars whose 
size increases and decreases with the radius of the curve in the roof. 
 

  
Afbeelding B1.3: Aanzichten Afbeelding B1.4: Interieur 
 
The TGV tracks run beneath this large vessel and a platform built at natural ground level. The 
spaces are immediately comprehensible - services are easily identified as are the traffic flows, 
most notably the footbridge strung across the tracks - and offer splendid views of the surrounding 
landscape. Winter thermal comfort is provided by low-temperature underfloor heating and by 
façade radiators which create a curtain of warm air. In summer, the western façade, which is also 
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glassed-in, protects the interior using a mass of mobile wooden panels similar to Arabian 
moucharabiehs, which open and close in response to the amount of sunlight. 
 

Afbeelding B1.5: Interieur Afbeelding B1.6: Situatie 
 
The Aix-en-Provence TGV station is accessed by the dual carriageway RD 9 road running 
beneath the SNCF tracks and which connects with the station via a huge oval bypass designed to 
route traffic to car parks and drop-off points. The vegetation has been reorganized to blend 
architecture and nature, using plantings of lotus trees running parallel to the platforms, and holm 
oaks and white oaks in small thickets on the parking areas. 
 
Persoonlijk: Dit ontwerp is interessant als referentie, omdat het ook een kruising (in dit geval van 
wegen en spoor) betreft. De sterkste punten van dit ontwerp vind ik de duidelijke en relatief 
eenvoudige organisatie van het plan. Ook de eenvoudige vormgeving van het hoofdvolume en de 
hoge mate van transparantie dragen bij aan de duidelijkheid en overzichtelijkheid van dit station 
voor de reizigers. Hierdoor ontstaat een zeer gebruikersvriendelijk ontwerp. 
 

- Overzichtelijkheid 
- Transparantie 
- Inpassing in de omgeving 
- Duidelijke verkeersstromen 

B2: Station Turijn (AREP): 

  
Afbeelding B2.1: Toren Afbeelding B2.2: doorsnede 
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Projectgegevens: Built for the 2006 Winter Olympics, Turin's Porta Susa station will be the first 
high-speed train station to be built on the Paris-Rome line. It is an integral part of a vast urban 
redevelopment programme, part of which involves putting all railway lines underground. The 
configuration of the terrain (380 metres long and 40 metres wide), together with the preordained 
position of platform access, the length of TGV-type trainsets and the need for streamlined 
phasing of the overall project, have dictated the general shape of the development, ie, a gallery 
running parallel to the city's "backbone", the Spina. 
 
The overall project design is that of a street covered in the first sequence with a glass roof linking 
the city and the old station to the new concourse featuring transport-related services, shops and 
restaurants on a gentle 3% incline and providing access to the railway platforms. From this 
concourse, the street divides into two parts, one a ramp down to platform level and the other a 
horizontal street. These join up once more near the tower. The 100-metre high tower will 
accommodate two hotels and offices. The concourse and the ramp thus become an intersection 
for the flow of train, underground, tram, car and taxi passengers. 
 

Afbeelding B2.3: Aanzicht straat Afbeelding B2.4: Interieurshots 
 
The station forms a covered street doubling up as a gallery thoroughfare and focus for urban 
living and intermodal transport, creating a continuous link, along with the existing thoroughfares 
on the site, with the different levels of the city. As such, the station is also part of a project to 
create an urban itinerary that is permeable in both its longitudinal and transverse aspects using a 
system of passages between the Spina and Corso Bolzano. To mark the passage entrances, the 
glass roof is raised, to give the illusion of swing doors. 
 
In architectural terms, the treatment of volumes is based on a number of factors: the organization 
of traffic flows and walkways, the legibility of the space, the importance of light, improved services 
for the general public, the respective positioning of services and shops in relation to external and 
internal traffic flows, and a special focus on security problems and optimized maintenance. 
 
Persoonlijk: Ook dit project kent weer twee niveau’s waarop de verkeersstromen (wegen en 
treinen) zich bewegen, deze keer niet kruisend, maar evenwijdig aan elkaar. De oplossing om de 
verschillende functies aan die straat in een soort “afdalende galerij” onder te brengen is 
interessant en levert een bijzondere binnenruimte, “de overdekte glazen galerij”. Ook is een 
aantal functies (hotel en kantoren) ondergebracht in een toren. Beide worden weer gekenmerkt 
door een eenvoudige, maar effectieve vormgeving van de hoofdvolumes en een hoge mate van 
transparantie. 
 

- Transparantie 
- Eenvoudige vormgeving 
- Simpele routing 
- Goede benutting hoogteverschillen 
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B3: Euralille, Lille (OMA): 

 
Afbeelding B3.1: Overzichtstekening Euralille 
 
Projectgegevens: People are rarely immune to this new Lille area, build between 1991 and 
1995. Named Euralille, it features an architecture designed by Dutch urban architect Rem 
Koolhaas, chosen to design this centre which is set on 70 hectares. This extension of the city 
centre is organised around several facilities, entrusted to different French and foreign architects. 
 

Afbeelding B3.2: Credit Lyonnais Tower Afbeelding B3.3: Euralille Center 
 
The new train station, Lille Europe, receives the international and interregional TGVs linked to the 
old station Lille Flandre by a viaduct that looks like cigarette paper placed a few buttressed pillars. 
Lille Europe distinguishes itself by its transparency. A 15 metres high window side opens on the 
city, allowing passers-by to look at TGVs passing through this glass station. The will to let natural 
daylight come in is also found in the mall. Over 100 stores, a supermarket, restaurants, leisure 
and cultural activities are grouped under a slanted roof the size of eight football fields. It also has 
three small towers that house flats and offices. 
 
The TGV tracks of the new station are passed over by two towers : the 25 floor Lilleurope tower, 
completed by the World Trade Centre Atrium and the Credit Lyonnais tower, 20 floors, nicknamed 
the ski boot because of its recognizable shape. Raw materials such as stone and metal were 
preferred to better play with the glass and its lights. 
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Afbeelding B 3.4:Lilleurope Tower Afbeeding B 3.5: Lille Europe Station 
 
Business and exchange centre, Euralille also has a conference, exhibition and show facility, Lille 
Grand Palais, and a 6 hectare park that goes from the Place de l'Europe to the remains of the fort 
of the Porte de Roubaix, a prestigious historical building. This Matisses park, with lawns, divided 
in several zones - the prairie, the Derborence island, the woods with its 4 clearings - and has 
provided the city with another lung, largely through the planting of 650 trees and 12,000 shrubs. 
Euralille wants to be the symbol of a city and metropolis that are ready to fight the challenges of 
the 21st century. 
 

Afbeelding B 3 6: Interieur station Afbeelding B 3.7: Interieur station 
 
Persoonlijk: Een interessant ontwerp, waarin eigenlijk een compleet nieuw stadscentrum voor 
Lille is gecreëerd. Het centrale punt in het ontwerp is het TGV station. Dit bevindt zich onder een 
golvend dak en is door een 15m hoge glasfaçade van een plein gescheiden. Door deze 
transparante gevel is vanaf het plein goed te zien wat er zich op het station afspeelt. Ook in dit 
station bevind zich een “stationsplein” op een verdieping boven de sporen. 
 
Naast een station bevat het plan ook twee kantoortorens en verscheidene andere functies, zoals 
een winkelcentrum, conferentieruimte, een park en woonruimte. In alle onderdelen van het plan 
(hoewel door verschillende architecten ontworpen) komt net als bij het station een ding heel sterk 
naar voren en dat is de wens om zo veel mogelijk daglicht toe te laten in de gebouwen. Wat 
zonder twijfel door de gebruikers als uitermate prettig ervaren wordt. 
 

- Gebruik maken daglicht, ook in de gebouwen 
- Transparantie 
- Fraaie stationshal 
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B4: Spandau Bahnhof, Berlin (GMP): 

Afbeelding B 4.1: Doorsnede maquette 
 
Projectgegevens: Two entrance buildings access the elevated platforms. The ”station hall” is 16 
meters wide and 63 meters long. Escalators and staircases lead to the platforms from here. A 
second entry is made by a tunnel at the level of the Wilhelmshavener Straþe.  
 
A waved ceiling structure is a dominant design element in the traffic zone under the tracks. The 
wave peaks are indirectly lit and the wave valleys are integrated in the bands of direct lighting. 
The cladding of the ceiling is metal panelling. 
 

 
Afbeelding B 4.2: Stationskap Spandau Bahnhof Afbeelding B 4.3: Doorsnede maquette 
 
The wall areas are used for advertising with moving slide panels. The tracks are completely 
covered by a glass roof system. Main beams curve over from platform to platform at 18 meter 
centers and form a curved cantilever side. A delicate network of massive steel panelling with 
diagonalcabling will be placed between the curved beams. The roof surface is closed by glass. 
 
Persoonlijk: Een van de twee zeer interessante Berlijnse stations ontworpen door Gerkan, Marg 
& Partners. Het station bestaat uit twee lagen. In de bovenste laag bevindt zich het spoorniveau. 
Het station wordt door een grote stalen boogconstructie overkapt. Deze boogconstructie is 
volledig beglaasd. De onderste laag bevat de overige functie’s, zoals de kaartverkooppunten, 
horeca en winkels. Ook hier is een golvend motief voor het “plafond” toegepast. 
 

- Eenvoudige vormgeving 
- Hoge mate van transparantie 
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B5: Lerhter bahnhof, Berlin (GMP): 

Afbeelding B 5.1: Entree Lerhter Bahnhof Afbeelding B 5.2: Perronkap Lerhter Bahnhof 
 
Projectgegevens: On one of the most important railway intersectionstations is being designed 
on the historic site of the Lehrter Station to the west of the Humboldthafen. This is where the ICE-
high speed train line from west to east will cross another similar line running from north to south. 
The platform hall running in an east-west direction and 430 meters long, is fully covered by a 
delicate glass roof. It penetrates two building slabs which signify the north-south underground 
station. The station hall lies between both building slabs, 50 meters wide and 170 meters long 
and will be covered by a similar glass roof. 
 
The station hall has a welcoming gate-like atmosphere both in the direction of Moabit and to the 
government district to the south. The station building thus combines the function of being a 
station with the function of forming an urban link between government and town districts. Large 
openings in the floor of the station hall provide adequate natural lighting down to the platform 
level deep underground, guaranteeing good spatial understanding and clear orientation. The 
steel-like structure of the building slabs is visible in the outer facade zone, also visibly integrating 
the cabling of the structure of the bridge. The design intends to reflect the steel and glass 
delicacy of the platform glass halls in the network structure of the facades of the building slabs.  
 

Afbeelding B 5.3: aanzicht kruising Lerhter Bahnhof Afbeelding B 5.4: Perronkap Lerhter Bahnhof 
 
The glass roofs represent a meshwork of almost square 1.2 by 1.2 meter grids. Each grid unit is 
braced by diagonal cables. A shell-like structural system is achieved using a support mixture of 
bows, beams and diagonal cables. Supporting frames at a spacing of 20 to 30 meters provide the 
necessary bracing.  
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These are dissolved into prestressed cable beams. The total project covers 164,000 square 
meters with 75,000 square meters serving commercial means, 4,300 square meters railway 
facilities as well as 19,500 square meters for transport and distribution purposes. The platforms 
cover an area of 35,000 square meters. 
 

Afbeelding B 5.5: Doorsnede Lerhter Bahnhof 
 
Persoonlijk: Een tweede stationsontwerp van GMP, wat momenteel in gebouwd wordt. Een zeer 
groot station, waar de sporen elkaar loodrecht kruisen. Het stationsgebouw doet tevens dienst als 
een verbinding tussen twee stadsdelen. De kantoorgebouwen vormen een integraal onderdeel 
van het ontwerp en omsluiten als het ware het stationsgebouw. Net als in het ontwerp voor 
Spandau is ook hier weer een glazen overkapping ontworpen voor zowel stationshal, als de 
perrons. Grote openingen zorgen voor het toetreden van daglicht, zelfs op de laagst gelegen 
niveau’s. Ook versterkt dit de relatie tussen de verschillende lagen. 
 

- Vormgeving in eenvoudige volume’s 
- Transparantie 
- Benutten hoogteverschillen 

B6: Main airport Fernbahnhof, Frankfurt (BRT): 

 
Afbeelding B 6.1: Luchtfoto Fernbahnhof Frankfurt Afbeelding B 6.2: Aanzicht Fernbahnhof Frankfurt 
 
Projectgegevens: Der Bahnhof schafft die Verbindung von Schienen- und Luftverkehr für 
Passagiere und Gepäck. Die Gestaltung des Baukörpers reflektiert in ihrer Ausformung die Idee 
eine unabhängigen Organismus, welcher die Assoziation zu einem UFO erlaubt und die 
adäquate Baukörperidee für einen "auf der grünen Wiese" zu errichtenden internationalen, 
zukunftsweisenden Funktionsorganismus darstellt. Der Baukörper gliedert sich in die Bereiche 



Arnhem CS  Bijlage B 

Derksen J.H.W. 24 
S429367 

Bahnsteighalle, VIP-Lounge im Inneren des Trägerbauches und einer Glaskuppel, die das 
Reisezentrum beinhaltet und den Anschluß an den Übergabebereich überdacht. 
 

Afbeelding B 6.3: Aanzicht perron Afbeelding B 6.4: Vide 
 
Die Konstruktion der Bahnsteighalle überspannt den gesamten Bahnsteigbereich (4 Gleise, 2 
Bahnsteige) stützenfrei und erzeugt den Raumeindruck eines großzügigen, lichtdurchfluteten und 
modernen ICE-Bahnhofs. Die Bahnsteighalle ist allseitig verglast. An den Stirnseiten sind für die 
einfahrenden Züge Öffnungen vorgesehen, in denen Luftschleieranlagen den Abschluß zwischen 
Innen- und Außenraum bilden. 
 
Mit dem Reisezentrum ist die Bahnhofshalle Aufenthaltsbereich und Verteilerfläche für die 
Reisenden. Fahrtreppen, Glasaufzüge und Treppen stellen die Verbindung zu den Bahnsteigen 
her, die Fußgängerbrücke (Übergabereich) die Verbindung zum Terminal 1 des Flughafens. 
 

Afbeelding B 6.5: Interieur koepel Afbeelding B 6.6: Interieur koepel 
 
Persoonlijk: Een interessant vormgegeven station wat heel sterke, eigen uitstraling heeft. 
Volgens de architecten lijkt het op een UFO, volgens anderen op een vliegdekschip. De situatie 
maakt een eenvoudig lineair georganiseerd station tot de meest voor de handliggende, maar ook 
beste oplossing. Het oversteken van de naastgelegen weg is een rechtvaardiging voor de 
opbouw in twee lagen. Beneden de sporen, op de tweede laag de overige functies. De 
constructieve elementen bevinden zich allemaal aan de randen van het gebouw, waardoor er 
grote overzichtelijke binnenruimtes ontstaan. Ook in dit station is transparantie een onderdeel wat 
nadrukkelijk naar voren komt. Vooral natuurlijk in de koepel opbouw, maar ook de gevels zijn 
volledig beglaasd. 
 

- Transparantie 
- Vormgeving 
- Vrije ruimte, door constructie volledig naar de gevel te verplaatsen. 

B7: Stadelhofen station, Zurich (Calatrava) 
Projectgegevens: "Unlikely as it sounds, the messy, open-ended and conflicting features of the 
Stadelhofen site and brief appear in retrospect to have supplied ideal stimulus to Calatrava's 
structural inventiveness and wit. The site is a large rent or rupture in the fabric of the city caused 
by the overlay of remnants of the old system of city walls and an intrusive but brief eruption of 
railway tracks above ground. The plot both slopes and curves along more than one axis. An 
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abrupt change of level from east to west, a gentle incline and then decline from north to south, 
and a sharp lateral curve in the tracks the whole way across the site add up to a geometrical 
nightmare or, as it turned out, a series of spatial opportunities." 
 

Afbeelding B 7.1: Aanzicht situatie Afbeelding B 7.2: Aanzicht perron en galerei 
 
"As part of the local railway network, Stadelhofen Station must accommodate the heavy traffic 
expected in the next few years. As a result, a third track is being added along with an adjacent 
trackless platform. The main structural components are the protective wall, which is set back from 
the platforms, the gallery which covers the railway on the side nearest the mountain, the newly 
erected bridge connections and a retail level which acts as an underpass to the intermediate 
track. The duality of the mountain and the valley, which arises from the positioning of the railway 
line, is emphasised by the structural elements in between. Light steel bridges connect both areas. 
The remaining elements of the station, the roofs above the tracks and the canopies etc., combine 
to convey the greatest possible unity." "This large-scale attack on the urban landscape is 
characterised by the organisation and repetition on the part of the constructive element." 
 

 
Afbeelding B 7.1: Aanzicht situatie Afbeelding B 7.2: Aanzicht perron en galerei 
 
Persoonlijk: Een van de vele fraaie ontwerpen van Calatrava. Een stationsgebouw, waarin 
optimaal gebruik is gemaakt van de beperkingen (of de mogelijkheden, afhankelijk van hoe je het 
bekijkt) die de situatie biedt. Zowel de kromming in het spoortraject, als de ligging tegen een berg 
heeft nadrukkelijk invloed gehad op het ontwerp. In tegenstelling tot de meeste hiervoor 
aangehaalde referentieprojecten kenmerkt dit project zich door een veel meer organische 
vormgeving. In dit organische beeld zijn op bijzonder fraaie wijze eigenlijk optimaal gebruik 
gemaakt van de mogelijkheden van zowel beton, als staal als constructie-elementen. 
 

- Vormgeving 
- Interactie met de situatie 
- Gebruik beton en staal 
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B8: Oriente Station, Lissabon (Calatrava): 

Afbeelding B 8.1: Bovenaanzicht Afbeelding B 8.1: Aanzicht hoofdingang 
 
Projectgegevens: The Oriente station by Santiago Calatrava was commissioned by the city of 
Lisbon in 1993, after an invited competition. Its immediate goal was to serve the great number of 
visitors expected for the World Expo in 1998. In the future the station is set to become the main 
train terminal of the city, since the main growth of Lisbon is planned towards that side of the 
Tagus River. Moreover, the building that used to host the Portuguese Pavilion (by Alvaro Siza) is 
expected to house the city government, which together with other permanent buildings remaining 
from the Expo form part of what is nowadays known as Parque das Naçoes, a new city park. All 
of these initiatives are aimed at contributing to the creation of a new city centre.  
 
The Oriente station is an inter-modal terminal: Its facilities serve and interconnect several forms 
of transport. Passengers can change between metropolitan, long- and medium-haul regional and 
international trains. There are connections into the underground system, national and 
metropolitan buses or taxis. There is also an airport link and check-in facilities. The station is 
made out of three self-contained parts and is divided into two levels. The raised level holds the 
platforms for the national train network; the lower level connects to the underground and emerges 
at the surface to serve as an entrance to the Expo grounds and also to connect with the third 
element of the project, a major bus terminal for the city.  
 

Afbeelding B 8.3: Stationskap Afbeelding B 8.4: Aanzicht stationskap 
 
The four platforms of the train station are reached through ramps or cylindrical glass lifts. These 
platforms serve eight lines of tracks. The platforms are roofed by a metal structure 25 meters 
high. This elegant solution consists of a series of slender pillars that split on the top and connect 
with each other to create a continuous folding structure. Consistent with the rest of Calatrava's 
work the analogies from the natural world jump into people's minds: The group of pillars resemble 
palm trees or lilies, and in a geometric sense it is not far from the also floral fan vaults of the 
British perpendicular gothic. The structural elements are painted white and the nerves of these 
so-called palms spread out to hold a folding glass roof where geometry and organic shapes find a 
synthesis in abstraction. The sky of Lisbon is bright and the heat of the sun implacable; however 
the metal and glass palms forms a sort of floating oasis with a view to the river, where perhaps 
the only technical failing is its lack of protection from cross winds. 
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If the raised level stands like an oasis, the ground level is a cave; a huge manmade cavern that 
shelters the movements of the people from one form of transport to the other. And if the train 
platforms lie some where within the vegetal kingdom, the ticket hall below is more animal. The 
concrete arches that define the spatial structure of this space resemble the rib structure of some 
extinct creature, yet their proportion and arc give an impression of stability and lightness. 
 

Afbeelding B 8.5: Interieur Afbeelding B 8.6: Aanzicht hoofdingang 
 
Transiting through the space there is almost no awareness of the load of trains that the columns 
support. The movement of the columns as they describe their arches makes an arresting setting 
together with the hanging bridges, connecting tunnels, lifts and elevators. The main material is 
concrete, the bridge parapets are made of glass, and the pavement is the typical stonework used 
in the streets of Lisbon. Metal appears again as the connection to the bus station and as the 
colossal cantilevered roof that signals the gate to the Expo grounds. The span of this roof is 
simply mind-blowing, even after experiencing the rest of the structural feats that make up the 
project. 
 
The Bus station is rather straightforward in the structural sense, but no less expressive. Perhaps 
the distinction of the project elements through the use of material and structure gives to the 
station a strange sense of fragmentation but each of the pieces is masterfully synthetic in 
themselves. 
 
This project does, however, spark a question about the relation between architecture and society. 
Although Calatrava's design is aware of Lisbon's landscape, the station fails to address Lisbon's 
idiosyncrasy. The station has been criticized as inefficient, because the ticketing booths exist as 
scattered elements all over the place instead of organized in a central office. In this respect 
Calatrava's vision was perhaps an ideal more fitted to the Swiss context, were the architect is 
based. 
 
Persoonlijk: Een fraai, organisch ontwerp van Calatrava. Dit ontwerp is extra interessant 
aangezien het zowel een station, als een busstation moet huisvesten. Hier komt echter direct een 
probleem om de hoek kijken. Het ontwerp kent feitelijk een aantal zeer fraai vormgegeven 
onderdelen, die echter als complex een wat rommelige en gefragmenteerde indruk maken. 
 
Ook in dit ontwerp wordt een hoge mate van transparantie gecombineerd met een zeer fraaie 
vormgeving van zowel betonnen, als stalen constructieonderdelen. Het gebouw is net als vele 
stations op twee niveau’s georganiseerd. Waarbij het spoorniveau zich boven het 
stationshal/busstationniveau bevindt. Minpunt is het functioneren van de inrichting (het spreiden 
van de kaartverkooppunten), zoals wel vaker in de ontwerpen van Calatrava, waar esthetische 
aspecten door de architect als belangrijker dan functionele aspecten worden beoordeeld. 
 

- Vormgeving 
- Materiaalgebruik 
- Transparantie 
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B9: Satolas station, Lyon (Calatrava) 

Afbeelding B 9.1: Doorsnede over stationshal Afbeelding B 9.2: Aanzicht stationshal 
 
Projectgegevens: History: The new portion of the Lyon-Satolas airport, designed by Santiago 
Calatrava from 1989 to 1994, responds to the existing airport built by Guillame Gillet in the late 
60's. The response was to continue the notion of a central concourse flanked by two symmetrical 
wings. Calatrava's design is composed of a main hall, two wings for accepting train, car and bus 
traffic, and also a gallery leading into the main airport building. The hall is triangular in form with 
two balconies that cantilever into the central space. The concourse wings extend 500 meters to 
both the northeast and southwest, while the gallery reaches out to the southeast over a distance 
of 180 meters. The idea of this design refers to the metaphor of a bird, expressing flight and a 
sense of lightness. The use of steel for framing seems to be an appropriate choice of material for 
carrying out the feeling of flight. There is also an expression of plasticity exercised in the structure 
of the main hall; this idea was explored early on in the design process through sculptural media.  
 
Physical Description: The main hall is the most dynamic of the three elements designed by 
Santiago, although it maintains a simple geometry. The hall is axiated by a central spine which is 
generated by two cones that intersect at the transversal axis of the station. Two more cone 
shapes extend from the central backbone to create the 'wings' of the 'bird'. The central spine is 
formed by three arches braced together by diagonal beams. The spine is supported by a concrete 
mass on the east and two supports (integrated with lif t towers) on the west. The uppermost arch 
of the spine is a steel box of triangular section while the two lower arches are composed of steel 
tubes. The cross bracing members vary in size and are assembled four by four along the central 
tubes. This configuration forms a series of triangles along the surface of the spine, forming the 
backbone of the 'bird'. The planar triangles are glazed and the deformed triangles are enclosed in 
a self-supportive cladding system which includes a thermal break, acoustic insulation and 
weathering details. 
 

Afbeelding B 9.3: Aanzicht stationshal Afbeelding B 9.4: Aanzicht stationshal 
 
The 'wings' of the bird are composed of 'wing-tips' of varying height creating a fan-like growth 
springing upward from the ground. Each 'wing-tip' is supported at three points: the lower part is 
supported by the tubular arches of the spine, the central part rests on vertical columns (which 
also carry the lateral glazing), and the highest part is supported by a 'leg' which is attached to a 
triangular lattice beam and descends to the feet of the columns. These columns are linked 
together at their tops to form the curved triangular lattice beam which spans the width of the main 
hall. The inclined lattice arch consists of a double I-section at the upper point and a tube at the 
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lower point. Essentially, the structure of the 'wings' can be broken down into a series of bays, 
each composed of a 'wing-tip', a facade column, and an articulated 'leg'. 
 
Building Process: The overall structural system was generated on AutoCAD which provided the 
basis for structural calculations. Wind tunnel tests were also performed before making final 
decisions. As a result of these, the extremities of the wing tips were left void in between to limit 
wind turbulence forces. The entire design was executed with complex steelwork by steel 
contractors Eiffel. Each bay was erected in two stages: first, the lower wing tip, lower leg and 
column portions and second, the upper wing tip and upper leg.  
 

Afbeelding B 9.5: Aanzicht stationskap Afbeelding B 9.6: Interieur stationshal 
 
Persoonlijk: Nog een fraai voorbeeld van een expressief en mooi vormgegeven station 
ontworpen door Santiago Calatrava. In dit geval geldt dat door de ligging in een meer open 
landschap het gebouw veel meer als een landmark dienst doet dan bijvoorbeeld Stadelhofen in 
Zurich. De laatstgenoemde vormt meer een eenheid met zijn omgeving. 
 
Een grote (en hoge) centrale hal verbind twee vleugels. Voor het ontwerp heeft de architect 
gebruik gemaakt van een “vogelmotief”, wat hij later nog een keer heeft toegepast in het ontwerp 
voor het vliegveld in Bilbao. In deze vleugels komen de treinen, bussen en auto’s binnen op een 
niveau onder de centrale hal. 
 

- Vormgeving 
- Landmark 
- Gebruik mogelijkheden van beton en staal 
- Detaillering 
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C1: Vloertypes: 
Voor een gebouw zijn vele verschillende mogelijkheden om vloeren en daken uit te voeren. Elk 
van deze mogelijkheden heeft zijn eigen voor en nadelen. Enkele mogelijke oplossingen zullen 
nader bekeken worden op hun sterke en zwakke punten. Op basis daarvan kan een 
weloverwogen keuze voor een vloersysteem gemaakt worden.  
 
C1.1: Ter plaatse gestorte vloer of bekistingsplaatvloer: 
Pluspunten:  - De ter plaatse gestorte vloer is constructief te optimaliseren. De wapening in 

deze vloer kan precies op die plaatsen worden aangebracht waar deze nodig is. 
- Met behulp van deze vloer is het mogelijk de belastingen in meerdere richtingen 
af te dragen. 
- Met behulp van de ter plaatse gestorte vloer is op eenvoudige wijze de, voor de 
stabiliteit van het gebouw benodigde, schijfwerking van de vloer te realiseren. 
- Het is eenvoudig mogelijk om leidingen op te nemen in het vloerpakket. 

 
Minpunten: - De ter plaatse gestorte vloer kent een zeer hoog eigen gewicht 

- Er zijn met betrekking tot de uitvoering dure voorzieningen noodzakelijk, zoals 
stempels en eventueel bekistingen. 
- Het maken van een ter plaatse gestorte vloer is erg arbeidsintensief en dus 
kostbaar. 
- Het ter plaatse storten van beton vertraagd het bouwproces aanzienlijk, wat 
eveneens tot hogere kosten zal leiden. 

 
C1.2: Kanaalplaatvloer: 
Pluspunten: - De kanaalplaatvloer kent door de holle sparingen en voorspanning een veel 

lager eigen gewicht dan de ter plaatse gestorte vloer. 
 - De platen kunnen op eenvoudige wijze ineens de overspanning maken, zodat 

een onderstempeling achterwege kan blijven. 
 
Minpunten - Door de complexe vorm van de plattegrond zal om de schijfwerking van de 

vloer te realiseren een druklaag wenselijk zijn. Een trekband langs de kopzijde 
van de platen is hiervoor in ieder geval noodzakelijk. 
- Door de complexe vorm van de plattegrond zal een aantal passtukken 
noodzakelijk zijn. 
- Leidingen zijn moeilijker te verwerken in het vloerpakket 

 
C1.3: Staalplaat-betonvloer: 
Pluspunten: - De staalplaat-betonvloer heeft een laag eigengewicht 
 - De staalplaten, die dienst doen als verloren bekisting, zijn op eenvoudige wijze 

op maat te knippen, waardoor de complexe plattegrond eenvoudig gerealiseerd 
kan worden. 

  
Minpunten: - De platen zullen onderstempeld moeten worden omdat de kanaalplaten niet 

ineens de overspanning kunnen maken. 
- Of er zijn extra balken noodzakelijk, omdat de staalplaten niet ineens de gehele 
vloeroverspanning kunnen maken. De onderstempeling kan dan achterwege 
blijven. 

 - Aangezien staal minder gunstige eigenschappen heeft dan beton, met 
betrekking tot het belastinggeval brand, kunnen extra voorzieningen noodzakelijk 
zijn. 

 - Het ter plaatse storten van beton vertraagd het bouwproces aanzienlijk, wat tot 
hogere kosten zal leiden. 



Arnhem CS  Bijlage C 

Derksen J.H.W. 33 
S429367 

C2: Conclusie: 
Op basis van de bovenstaande gegevens wordt gekozen voor een kanaalplaatvloer. Het 
gunstigere eigen gewicht van de kanaalplaat en de staalplaat-betonvloervloertype geven de 
doorslag ten opzichte van de ter plaatse gestorte vloeren of bekistingsplaatvloeren. Het bij de 
kanaalplaatvloer achterwege kunnen laten van de onderstempeling tijdens de uitvoering geeft de 
doorslag in vergelijking tot de staalplaat-betonvloer. 
 
Met behulp van de software van een leverancier van kanaalplaten (VBI Nederland) worden de 
benodigde types kanaalplaat voor de vloer en dakplaten bepaald. In eerste instantie volgt hieruit: 
 
 Vloer:   Kanaalplaat A260 
 Dak:   Kanaalplaat A200 
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D1: Classificatie 
Bij het berekenen en dimensioneren van (onderdelen van) de constructie dient rekening te 
worden gehouden met een aantal verschillende belastingen. Deze kunnen al dan niet 
gecombineerd voorkomen. Welke combinaties van belastingen van toepassing zijn op een 
bepaalde constructie hangt af van de indeling van het gebouw in een bepaalde veiligheidsklasse 
en de daarbij horende referentieperiode. De bepaling hiervan gebeurt conform de voorschriften in 
“NEN 6702: Belastingen en Vervormingen”.  
 
Een stationsgebouw valt volgens de voorschriften onder veiligheidsklasse 3. Voor het 
stationsgebouw is een referentieperiode van 50 jaar voorgeschreven. Voor het bouwwerk geldt 
dus een reductiefactor Ψt = 1,00. Het indelen in veiligheidsklasse 3 betekent dat voor de 
belastingfactoren de volgende waarden van toepassing zijn: 
 
  Belastingfactoren       

  
  
  

  

  Ongunstig Gunstig  
  Fundamentele combinatie 1 1,20 0,90 1,50 
  Fundamentele combinatie 2 1,35 0,90 0,00 
  Incidentele combinatie 1,00 1,00 1,00 
  Momentane combinatie 1,00 1,00 1,00 
Tabel C1: Belastingfactoren 
 
De verklaring van de in de tabel gebruikte symbolen is als volgt: 
 
 - gf;γ : De belastingfactor voor de permanente belasting 

- qf;γ : De belastingfactor voor de veranderlijke belasting 
 
Nu de constructie is geclassificeerd kunnen de belastingcombinaties voor de berekening van de 
constructie worden samengesteld. 

D2: Uiterste grenstoestand 
Voor de toetsing worden de belastingcombinaties bepaald volgens de voorschriften voor de 
uiterste grenstoestand. Hiertoe worden de representatieve waarden van de belastingen door 
middel van de onderstaande formules samengesteld tot rekenwaarden. 
 
Fundamentele combinatie 1: 

 

∑
≥

••••• ++
n

2i
repi;iqf;rep1;tqf;repgf; QψγQψγGγ  

 
Fundamentele combinatie 2: 

 

repgf; Gγ •  
 
De verklaring van de gebruikte symbolen in de formules is als volgt: 
 

gf;γ  is de belastingsfactor voor permanente belastingen (zie tabel C1) 

qf;γgf;γ
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repG  is het belastingsgeval van de som van de permanente belastingen 

qf;γ  is de belastingsfactor voor de veranderlijke belastingen (zie tabel C1) 

tψ  is de factor voor reductie van de veranderlijke belasting; deze is 1,0 

rep1;Q  is het belastingsgeval voor de veranderlijke belasting (met ranggetal 1) 

i  is het ranggetal van het betrokken belastingsgeval 
n  is het aantal belastingsgevallen dat gelijktijdig kan optreden 

iψ  is de factor voor reductie van de belasting; zie de betreffende belasting 

repi;Q  is het belastingsgeval voor een veranderlijke belasting (met ranggetal i) 

D3: Bruikbaarheidsgrenstoestand 
Voor de toetsing wordt de belastingcombinatie bepaald volgens de voorschriften voor de 
bruikbaarheidsgrenstoestand. Hiertoe worden de representatieve waarden van de belastingen 
door middel van de onderstaande formule samengesteld tot rekenwaarden. 
 
Incidentele combinatie: 
 

∑
≥

••••• ++
n

2i
repi;iqf;rep1;tqf;repgf; QψγQψγGγ  

 
Momentane combinatie:  
 

∑
≥

•••• +
n

1i
repi;kiqf;repgf; QψψγGγ  

 
Met de volgende verklaring voor de gebruikte symbolen: 
 

gf;γ  is de belastingsfactor voor permanente belastingen (zie tabel C1) 

repG  is het belastingsgeval van de som van de permanente belastingen 

qf;γ  is de belastingsfactor voor de veranderlijke belastingen (zie tabel C1) 

tψ  is de factor voor reductie van de veranderlijke belasting; deze is 1,0 

rep1;Q   is het belastingsgeval voor de veranderlijke belasting (met ranggetal 1) 

i  is het ranggetal van het betrokken belastingsgeval 
n  is het aantal belastingsgevallen dat gelijktijdig kan optreden 

iψ  is de factor voor reductie van de belasting; zie de betreffende belasting 

repi;Q  is het belastingsgeval voor een veranderlijke belasting (met ranggetal i) 

kψ  is de factor voor reductie van de momentane  belasting 
 deze is 0,6 voor de belasting die voor kruipberekeningen wordt gebruikt 
 deze is 1,0 voor de belastingen die voor overige berekeningen worden gebruikt 

 
Deze formules vormen ook voor het programma ESA-Prima win de basis voor het combineren 
van verschillende belastingen. 
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D4: Kruipcoëfficiënt 
De representatieve waarde en de rekenwaarde van de kruipcoëfficiënt moeten worden bepaald 
met behulp van de onderstaande formule: 
 
 Φ = kc kd kb kh kt < Φmax 
 
Voor een eerste indicatie van de grootte van de kruipcoëfficiënt worden de volgende variabelen 
aangenomen. 
 
 kc = 1,9;  factor afhankelijk van relatieve vochtigheid; buitenlucht 

kd = 1,0;  factor afhankelijk van de ouderdom van het beton op het tijdstip van 
belasten en de sterkteklasse van het cement; tc = 28 dagen, 
cementsterkte = 32,5 

kb = 0,7; factor afhankelijk van de karakteristieke kubusdruksterkte; f’ck = 65 
N/mm2 

kh = variabel factor afhankelijk van de fictieve dikte hm; hm = 2Ab/Ob 
kt = 1,0; factor afhankelijk van de belastingtijd; t → ∞ 

 
hm = variabel Voor de doorsnede van het portaal wordt minimaal 400mm x 

400mm aangehouden, waarvoor hm = 200 en maximaal 1500mm 
x 400mm, waarvoor hm = 316. Voor de vloerligger geldt een 
waarde hm = 237. In eerste instantie zal een soort gemiddelde 
van deze waarden worden aangehouden; dus aanname hm = 
250, waardoor kh = 0,8. 

 
Φmax = 1,6; maximaal aan te houden rekenwaarde van de kruipcoëfficiënt, 

afhankelijk van de karakteristieke kubusdruksterkte en de relatieve 
vochtigheid. 

 
Voor de kruipcoëfficiënt moet dus de volgende waarde worden aangehouden: 
 
 Φ = 1,9*1,0*0,7*0,8*1,0 < 1,6 
 
 Φ = 1,06 

D5: Krimpverkorting 
De representatieve waarde en de rekenwaarde van de specifieke krimpverkorting ε’r moeten 
worden bepaald met de onderstaand formule: 
 
 ε’r = ε’c kb kh kp kt < ε’max 
 
Voor een eerste indicatie van de grootte van de krimpverkorting worden de volgende variabelen 
aangenomen. 
 

ε’c = 0,25‰; de aan te houden waarde voor de basiskrimp, afhankelijk van de 
relatieve vochtigheid. 

kb  = 0,7; factor afhankelijk van de karakteristieke kubusdruksterkte. 
kh  = variabel; factor afhankelijk van de fictieve dikte hm; hm = 2Ab/Ob  
kp  = 0,95; factor afhankelijk van het wapeningspercentage. De waarde volgt uit: kp  

= 1/(1 + 0,2 ωo); met ωo is het laagste wapeningspercentage van de 
totale in de doorsnede voorkomende langswapening betrokken op de 
totale hoogte van de doorsnede. Voor een veilige benadering van de 
grootte wordt uitgegaan van het minimumwapeningspercentage. 

kt = 1,0; factor afhankelijk van de ouderdom van het beton; t → ∞ 
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hm = variabel Voor de doorsnede van het portaal wordt minimaal 400mm x 
400mm aangehouden, waarvoor hm = 200 en maximaal 1500mm 
x 400mm, waarvoor hm = 316. Voor de vloerligger geldt een 
waarde hm = 237. In eerste instantie zal een soort gemiddelde 
van deze waarden worden aangehouden; dus aanname hm = 
250, kh = 0,73. 

 
ε’max = 0,18‰; maximaal aan te houden rekenwaarde voor de basiskrimp, afhankelijk 

van de karakteristieke kubusdruksterkte en de relatieve vochtigheid. 
 
Voor de krimpverkorting moet dus de volgende waarde worden aangehouden:   
 
 ε’r = 0,25‰*0,7*0,73*0,95*1,0 < 0,18‰ 
 
 ε’r = 0,12‰ 

D6: Elasticiteitsmodulus lange duur 
In de berekening van de doorbuigingen zal ESA-Prima Win de korte duur waarde van de 
elasticiteitsmodulus van beton aanhouden. Om een overschatting van de buigstijfheid en 
daarmee een onderschatting van de optredende doorbuigingen bij de berekeningen te 
voorkomen wordt de elasticiteitsmodulus voor lange duur bepaald. Voor deze bepaling wordt 
gebruik gemaakt van de onderstaande formule: 
 
 E’b∞ = E’b /(1 + ¾ Φ) 
 
 E’b∞ = 38500 N/mm2 / (1 + ¾ * 1,06) 
 
 E’b∞ = 21400 N/mm2  
 
Door nu deze lange duur elasticiteitsmodulus als elasticiteitsmodulus van het materiaal voor te 
schrijven, zullen de in ESA berekende vervormingen betrouwbaarder zijn. 
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E1: Permanente belastingen 
Onder de naam permanente belasting wordt in de norm een aantal verschillende belastingen 
beschreven. De onderstaande belastingen zijn degene, die van belang zijn bij de berekening van 
de constructie of onderdelen hiervan: 
 

- Het eigen gewicht van het bouwwerk 
- Belasting door voorspanning 

 
De grootte en de wijze waarop deze verschillende permanente belastingen in de berekening voor 
de bepaling van de constructiegeometrie zijn verwerkt worden hieronder eerst toegelicht. 
 
E1.1: Het eigen gewicht van het bouwwerk: Onder deze belasting wordt in de norm verstaan 
het gewicht van de constructiedelen en het gewicht van niet-dragende elementen, die permanent 
op het beschouwde constructiedeel aanwezig zijn. 
 
Voor de eerste ontwerpberekeningen worden de volgende belastingen aangehouden: 
 
 Vloer:  - Kanaalplaat A260:   3,76 kN/m2 

   - Druklaag:    1,50 kN/m2 

   - Isolatie, leidingen en bovenleidingen: 0,74 kN/m2 

   - Vloerafwerking   1,50 kN/m2 

   - Lichte scheidingswanden  1,00 kN/m2 

   Totaal:     8,30 kN/m2 

 
 Gevels:  - Lichte inbouw; 4m hoog  3,00 kN/m (verticaal 
        0,47 kN/m (horizontaal) 
 
 Daken (dicht): - Kanaalplaat A200   3,03 kN/m2 

   - Druklaag:    1,50 kN/m2 

   - Isolatie en afwerking:   0,27 kN/m2 

   - Plafond en leidingen:   0,40 kN/m2   
   Totaal:     5,20 kN/m2 
 

Daken (glas): - Glaspuien:    0,50 kN/m2 

   - Stalen ondersteuning:   0,25 kN/m2 

   Totaal:     0,75 kN/m2 
 
 Randbalken - Vloer (800 x 400)   7,68 kN/m 
   - Dak (600 x 400)   5,76 kN/m 
 
Zie bijlage C voor een toelichting met betrekking tot de keuze van het vloersysteem.  
 
Voor de oppervlaktelasten geldt bij de bepaling van de constructiegeometrie dat de belasting 
werkzaam is over een strook van 7,07m breed. Voor de lijnlasten geldt dat de belasting werkt 
over een lengte van 10m. 
 
Het eigen gewicht van de betonnen hoofddraagconstructie wordt rechtstreeks door ESA-Prima 
Win bepaald en meegenomen in de berekeningen. 
 
E1.2: Belastingen door voorspanning: Deze permanente belastingen zijn bij de bepaling van 
de constructiegeometrie niet meegenomen in de berekeningen. 



Arnhem CS  Bijlage E 

Derksen J.H.W. 43 
S429367 

E2: Veranderlijke belastingen 
De veranderlijke belastingen zijn de overige belastingen welke ten gevolge van externe factoren 
op de constructie of onderdelen hiervan werkzaam kan zijn. De onderstaande belastingen zijn de 
veranderlijke belastingsgevallenen welke van belang zijn bij de berekeningen: 
  

- Belastingen door personen, meubilair en aankleding 
- Belastingen door wind 
- Belastingen door sneeuw 

 
E2.1: Belastingen door personen, meubilair en aankleding: Voor de belastingen die ten 
gevolge van personen, meubilair en aankleding op de constructie werken zijn de volgende 
waarden voorgeschreven in NEN 6702; Belastingen en vervormingen. Voor de delen die binnen 
de functie units vallen geldt: 
 
 Vloer  station algemeen:  5,0 kN/m2; ψ = 0,25 
 
Voor de delen die buiten de functie units vallen geldt:  
 

Vloer  station ontsluiting:  5,0 kN/m2; ψ = 1,00 (fund. comb.) 
   station ontsluiting:  5,0 kN/m2; ψ = 0,25 (overige) 
 
Voor deze delen gelden echter kleinere belastingbreedtes. Deze zullen dus niet maatgevend zijn. 
 
 Dak  ontwerpbelasting:  1,0 kN/m2 

 
De dakbelasting is een eigen ontwerpaanname. Alleen een sneeuwlast is een relatief lage 
belasting en door nu een wat hogere veranderlijke dakbelasting aan te nemen kunnen er 
eventueel in de toekomst extra installatie voorzieningen op het dak worden geplaatst. 
 
Voor de oppervlaktelasten geldt een belastingbreedte van 7,07m om de oppervlaktelasten te 
vertalen tot lijnlasten op de constructie. 
 
E2.2: Windbelasting: De belastingen, die ten gevolge van de wind op de constructie werken 
worden in het onderstaande nader bepaald. De gelijkmatig verdeelde lasten, die ten gevolge van 
wind op de verschillende gevels en het dak werken worden vertaald naar lijnlasten op de 
elementen in het model. 
 

 
Afbeelding E2.1: Windrichtingen 

In de norm wordt uitgegaan van 8 significant 
verschillende windrichtingen. Bij de 
berekening van het 2D model is het echter 
direct duidelijk dat wind in de richting van het 
spant het maatgevende belastingsgeval is bij 
de berekening en dimensionering van de 
verschillende constructieonderdelen.  
 
Met betrekking tot de stabiliteit is ook de 
windrichting loodrecht op het spant 
belangrijk. Zie afbeelding E2.1.  
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De windbelasting wordt berekend met behulp van de onderstaande formule: 
 

w1eqindexdimrep pφCCCp ••••=  

 
De verklaring voor de in deze formule gebruikte symbolen is als volgt: 
 

dimC  De factor die de afmetingen van het beschouwde deel van het bouwwerk in 
rekening brengt. Deze factor wordt bepaald volgens bijlage A2 in de NEN 6702. 
Voor de constructie wordt hiervoor de waarde 0,95 aangehouden. Deze waarde 
hoort bij een hoogte van 10m en een breedte van 10m (belastingbreedte voor 
een portaal). 

indexC  De factor voor de windvormfactoren. Deze komen gecombineerd voor. Hieronder 
staan ze weergegeven. 

peC  is de factor voor externe druk of zuiging. Deze worden bepaald conform 
de onderstaande figuur. (Zie ook figuur 24 in bijlage A3 in de NEN 6702). 

 

 
Afbeelding E2.2: Windvormfactoren 

 

piC  is de factor waarmee interne over- of onderdruk in rekening wordt 
gebracht. Hiervoor dient bij een gebouw zonder dominante 
gevelopeningen rekening te worden gehouden met een waarde van + 
0,3 voor overdruk en – 0,3 voor onderdruk. Bij een open gebouw gelden 
echter hogere waardes hiervoor. Er moet dan minimaal rekening worden 
gehouden met waardes tussen + 0,6 en – 0,4. Lokaal kunnen echter veel 
hogere waarden optreden tot + 1,2 en – 1,2. Om dit effect te 
verdisconteren worden de waarden voor overdruk + 0,9 en voor 
onderdruk – 0,6 aangehouden. Om de winddruk op de gevels veilig te 
schatten is ook ter plaatse van de “open” portalen rekening gehouden 
met deze factoren voor interne over en onderdruk. 

tC  Voor het dakvlak wordt de gesommeerde waarde van de verschillende 
factoren aangehouden. Deze levert voor een dakhelling van 0° de 
waarden + 0,2 en – 1,3. 

fC  is de factor voor windwrijving. Deze heeft voor oppervlakken met kleine 
uitsteeksels de waarde 0,02 

 

eqC  is drukvereffeningsfactor. Voor deze factor wordt de in de NEN 6702 
voorgeschreven waarde 1,0 aangehouden. 
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1φ  is de vergrotingsfactor voor de dynamische invloed van wind evenwijdig aan de 
windrichting. Hiervoor wordt in de berekeningen de waarde 1,0 worden 
aangehouden. 

wp   geeft de extreme waarde van de door de wind veroorzaakte stuwdruk, werkend in 
de windrichting. Deze waarde is afhankelijk van de hoogte boven het 
aansluitende terrein en de situering in Nederland. Hiervoor wordt de waarde 0,66 
x 10-3 N/mm2 aangehouden, bepaald volgens bijlage A1 in de NEN 6702. De 
stationshal ligt 15m boven het afgegraven niveau van het stationsplein. Arnhem 
is gelegen in gebied III bebouwd. 

 
Voor de windbelasting is bij de berekeningen uitgegaan van de windrichting loodrecht op het 
spant. Daarbij wordt zowel een situatie met interne overdruk, als een situatie met interne 
onderdruk aangehouden.  
 
Voor de situatie met overdruk zullen de volgende waardes worden aangehouden in de 
berekeningen: 
 
 Winddruk voorgevel  -0,63 kN/m (Cpe = 0,8 – 0,9) 
 Windzuiging achtergevel 8,15 kN/m (Cpe = 0,4 + 0,9) 
 Interne overdruk in units  5,64 kN/m (Cpe = + 0,9) 
 Windzuiging dak  -8,15 kN/m (Cpe = - 1,3) 
 Windwrijving   0,01 kN/m (Cpe = 0,02) 
 
Voor de situatie met onderdruk zullen de volgende waardes worden aangehouden in de 
berekeningen: 
 

Winddruk voorgevel  8,78 kN/m (Cpe = 0,8 + 0,6) 
 Windzuiging achtergevel -1,25 kN/m (Cpe = 0,4 – 0,6) 
 Interne onderdruk in units -3,76 kN/m (Cpe = - 0,6) 
 Winddruk dak   1,25 kN/m (Cpe = + 0,2) 
 Windwrijving   0,01 kN/m (Cpe = 0,01) 
 
E2.3: Sneeuwbelasting: De sneeuwbelasting welke op het dakoppervlak kan werken wordt, net 
als de windbelasting, in de berekening van het model van een uniforme gelijkmatig verdeelde 
belasting vertaald naar een lijnlast die de constructie werkt. De sneeuwlast kan worden berekend 
als een verticale projectie van het dakoppervlak op het grondvlak, met behulp van de 
onderstaande formule: 
 

repsn;irep pCp •=  
 
Voor de sneeuwbelasting op de grond geldt: 
 
 repsn;p = 0,70 kN/m2,   met ψ = 0 
 
In het ontwerp is sprake van een vlak dak. Dus voor de vormfactor geldt: 
 
 iC = 0,8 
 
Voor de gelijkmatig verdeelde sneeuwbelasting geldt: 
 
 repp = 0,56 kN/m2 
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Deze belasting is lager dan de voorgestelde ontwerpbelasting op het dak. Dit betekent dat 
sneeuwbelasting nooit maatgevend zal zijn boven die ontwerpbelasting en dus bij de verdere 
uitwerking van de berekeningen buiten beschouwing zal blijven. 

E3: Belastingcombinaties: 
Op de constructievarianten werken een aantal verschillende belastingen. Dit zijn de volgende 
permanente belastingen: 
 

- BG 1: Eigen gewicht van de constructie 
- BG 2: Eigen gewicht overige delen van het bouwwerk 

 
Daarnaast werken op deze constructie de volgende veranderlijke belastingen: 
 
 - BG 3: Vloerbelastingen door personen, meubilair en aankleding 
 - BG 4: Dakbelastingen door personen, meubilair en aankleding 

- BG 5: Belastingen ten gevolge van wind bij interne overdruk 
- BG 6: Belastingen ten gevolge van wind bij interne onderdruk 

 
Voor de grootte van de permanente belastingen zie bijlage E1. Voor de grootte van de 
veranderlijke belastingen zie bijlage E2. 
 
E3.1: Uiterste grenstoestand: De bovenstaande belastingen dienen op de volgende wijze 
gecombineerd te worden om tot de fundamentele belastingcombinaties te komen: 
 
 1: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 
 2: 1,35 BG 1 + 1,35 BG 2 
 3: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 1,50 BG 3 
 4: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 1,50 BG 4 
 5: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 1,50 BG 5 
 6: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 1,50 BG 6 
 7: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 0,38 BG 3 + 1,50 BG 4 
 8: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 0,38 BG 3 + 1,50 BG 5 
 9: 0,90 BG 1 + 0,90 BG 2 + 0,38 BG 3 + 1,50 BG 6 
 10: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 1,50 BG 3 
 11: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 1,50 BG 4 
 12: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 1,50 BG 5 
 13: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 1,50 BG 6 
 14: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 0,38 BG 3 + 1,50 BG 4 
 15: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 0,38 BG 3 + 1,50 BG 5 
 16: 1,20 BG 1 + 1,20 BG 2 + 0,38 BG 3 + 1,50 BG 6 
 
E3.2: Bruikbaarheidsgrenstoestand: De constructie dient daarnaast berekend te zijn op de 
onderstaande incidentele belastingcombinaties: 
 
 1: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 
 2: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 1,00 BG 3 
 3: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 1,00 BG 4 
 4: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 1,00 BG 5 
 5: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 1,00 BG 6 
 6: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 0,25 BG 3 + 1,00 BG 4 
 7: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 0,25 BG 3 + 1,00 BG 5 
 8: 1,00 BG 1 + 1,00 BG 2 + 0,25 BG 3 + 1,00 BG 6 
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E4: Resultaten overspanningen 
De onderstaande resultaten worden gevonden voor de verschillende modellen. Om geen 
onoverzichtelijke eindeloze lijst met getallen te krijgen zijn de resultaten weergegeven in de vorm 
van afbeeldingen van de momentenlijnen voor de overspanningen en afbeeldingen van de 
doorbuiging van de overspanningen. 
 
E4.1: Momenten: Een overzicht van de momentenlijnen voor de overspanningen: 
 

Afbeelding E4.1: Momentenlijn model 1 
 

Afbeelding E4.2: Momentenlijn model 2 
 

Afbeelding E4.3: Momentenlijn model 3 
 

Afbeelding E4.4: Momentenlijn model 4 
 

Afbeelding E4.5: Momentenlijn model 5 
 
De meest evenwichtige momentenverdeling ontstaat wanneer voor de uitkragende armen aan het 
portaal een lengte van 3m wordt aangehouden. Bij kleinere uitkragingen zijn de momenten in de 
ligger zeer overheersend en erg groot. Bij grotere uitkragingen zijn de inklemmingsmomenten van 
de uitkragende armen zeer overheersend en beduidend groter dan de momenten in het midden 



Arnhem CS  Bijlage E 

Derksen J.H.W. 48 
S429367 

van de ligger. Voor model 1, waarbij alle verbindingen momentvast zijn aangenomen worden 
grote inklemmingsmomenten gevonden. 
 
E4.2: Doorbuigingen: Hieronder staan de doorbuigingen afgebeeld voor de verschillende 
varianten van de overspanningen. 
 

E4.6: Doorbuigingen model 1 
 

E4.7: Doorbuigingen model 2 
 

E4.8: Doorbuigingen model 3 
 

E4.9: Doorbuigingen model 4 
 

E4.10: Doorbuigingen model 5 
 
Het meest stijve vervormingsgedrag wordt gevonden voor model 1. Verder geldt dat de 
doorbuigingen duidelijk afnemen, naarmate de lengte van de uitkragende arm toeneemt. 

E5: Resultaten vergelijking tweescharnierspant en driescharnierspant 
De onderstaande resultaten worden gevonden voor de verschillende modellen. Om geen 
onoverzichtelijke eindeloze lijst met getallen te krijgen worden de resultaten weer grafisch 
weergegeven voor de verschillende varianten. 
 
Voor elk portaal worden de extreme waarden van de normaalkrachten, dwarskrachten en 
momenten gegeven.  
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E5.1: Normaalkrachten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de 
normaalkrachten in de portalen:  
 

E5.1: Model 6 normaalkrachten 
 

E5.2: Model 7 normaalkrachten 
 
Bij vergelijking van de extreme waarden van de normaalkrachten lijkt er eigenlijk weinig verschil 
tussen de twee varianten te zitten. 
 
E5.2: Dwarskrachten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de dwarskrachten in 
de portalen:  
 

E5.3: Model 6 dwarskrachten 
 

E5.4: Model 7 dwarskrachten 
 
Bij vergelijking van de extreme waarden voor de dwarskrachten tussen het driescharnierspant en 
het tweescharnierspant worden voor het tweescharnierspant iets gunstigere waarden gevonden. 
 
E5.3: Momenten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de momenten in de 
portalen:  
 

E5.5: Model 6 momenten 
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E5.6: Model 7 momenten 
 
Bij vergelijking van de optredende extreme waarden voor de momenten tussen het 
driescharnierspant en het tweescharnierspant worden voor het tweescharnierspant iets lagere 
waarden gevonden. 

E6: Resultaten vergelijking gekoppelde spanten en losse spanten 
De onderstaande resultaten worden gevonden voor de twee verschillende modellen. Om geen 
onoverzichtelijke eindeloze lijst met getallen te krijgen worden de resultaten grafisch 
weergegeven voor de verschillende varianten. 
 
Voor de portalen worden de extreme waarden van normaalkrachten, dwarskrachten en 
momenten gegeven. Voor de overspanningen worden alleen de doorbuigingen gegeven. 
 
E6.1: Normaalkrachten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de 
normaalkrachten in de portalen: 
 

E6.1: Model 7 normaalkrachten 
 

E6.2: Model 8 normaalkrachten 
 
Bij een vergelijking tussen de extreme waarden van de normaalkrachten in de portalen zijn de 
normaalkrachten groter bij model 8. 
 
E6.2: Dwarskrachten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de dwarskrachten in 
de portalen:  
 

E6.3: Model 7 dwarskrachten 
 



Arnhem CS  Bijlage E 

Derksen J.H.W. 51 
S429367 

E6.4: Model 8 dwarskrachten 
 
Bij de vergelijking van de extreme waarden voor de dwarskracht is duidelijk te zien dat voor 
model 8 hogere waarden worden gevonden dan voor model 7. 
 
E6.3: Momenten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de momenten in de 
portalen:  
 

E6.5: Model 7 momenten 
 

E6.6: Model 8 momenten 
 
In de portalen liggen de extreme waarden van de momenten voor model 8 beduidend hoger dan 
voor model 7. 
 
E6.4: Doorbuigingen: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de doorbuigingen van 
de overspanningen 
 

E6.7: Model 7 doorbuigingen 
 

E6.8: Model 8 doorbuigingen 
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Voor model 8 worden voor de grootste overspanning beduidend grotere verplaatsingen gevonden 
dan bij model 7. Daarnaast worden voor de kleinere overspanningen opbuigingen gevonden. 
Deze zullen het gevolg zijn van de zeer ongelijke zakkingen van de kolommen van elk portaal. 
Deze zakkingen staan in de onderstaande afbeelding. 
 

E6.9: Model 8 zakkingen kolommen 

E7: Resultaten vergelijking 1 stabiliteitsportaal en 4 
stabiliteitsportalen 
De onderstaande resultaten worden gevonden voor de twee verschillende modellen. Om geen 
onoverzichtelijke eindeloze lijst met getallen te krijgen worden de resultaten wederom grafisch 
weergegeven voor de verschillende varianten. 
 
Voor de portalen worden de extreme waarden van normaalkrachten, dwarskrachten en 
momenten gegeven. 
 
E7.1: Normaalkrachten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de 
normaalkrachten in de portalen: 
 

E7.1: Model 7 normaalkrachten 
 

E6.2: Model 9 normaalkrachten 
 
Bij een vergelijking tussen de extreme waarden van de normaalkrachten in de portalen zijn de 
normaalkrachten groter bij model 9. 
 
E7.2: Dwarskrachten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de dwarskrachten in 
de portalen:  
 

E7.3: Model 7 dwarskrachten 
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E7.4: Model 9 dwarskrachten 
 
Bij de vergelijking van de extreme waarden voor de dwarskracht is duidelijk te zien dat voor 
model 7 hogere waarden worden gevonden dan voor model 8. 
 
E7.3: Momenten: De onderstaande resultaten worden gevonden voor de momenten in de 
portalen:  
 

E7.5: Model 7 momenten 
 

E7.6: Model 8 momenten 
 
In de portalen liggen de extreme waarden van de momenten voor model 9 hoger dan voor model 
7. 
 
E7.4: Stabiliteit en verplaatsingen: Ten behoeve van de stabiliteitscontrole zal naar twee 
mechanismen gekeken worden. Het mechanisme wat van belang is in de bepaling van de 
constructiegeometrie is het schrankmechanisme. Het andere mechanisme is het 
spatmechanisme van de kolommen. Dit wordt nog behandeld bij de definitieve uitwerking van de 
constructie. 
 
Daarnaast wordt in deze beschouwing ook de horizontale verplaatsing van de totale constructie 
meegenomen. 
 
E7.5 Model 7: Voor de berekening van het schrankmechanisme wordt de volledige constructie 
gekoppeld aan een oneindig stijve pendelkolom. Op de top van deze pendelkolom wordt 
vervolgens de volledige horizontale belasting geplaatst. Het betreft hier de volledige horizontale 
belasting volgens incidentele belastingcombinatie 8. 
 

Belasting: 1hF  = 34,1 kN 
 
Ten gevolge van deze horizontale belasting zal de constructie een horizontale verplaatsing 
ondergaan. Die horizontale verplaatsing is de eerste orde verplaatsing. 
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Verplaatsing 1ste orde: 1xu  = 2,89 mm 
 
Ten gevolge van deze horizontale verplaatsing zal de verticale belasting een excentriciteit krijgen. 
Ten gevolge van deze excentriciteit zal de horizontale verplaatsing verder toenemen. Deze 
horizontale verplaatsing is gelijk aan de horizontale verplaatsing ten gevolge van: 
 

 v1h1h1h2h F
h

FFFF ∆
+=∆+=  

 
In deze formule worden de volgende variabelen ingevuld: 
 

∆ : )1n(x)n(x uu −−=∆  Dit is het verschil in verplaatsing. Hiervoor geldt 2,89 mm 

h : Is de hoogte van de constructie. Hiervoor wordt 9600 mm aangehouden. 

vF  Is de volledige verticale belasting volgens incidentele belastingcombinatie 8. 
Deze is 9680 kN 

 
Daarmee volgt voor de horizontale belasting: 
 
 2hF  = 34,1 kN + 2,9 kN = 37,0 kN 
 
Met behulp van die horizontale belasting wordt de volgende tweede orde verplaatsing gevonden: 
 
 Verplaatsing 2de orde: 2xu  = 3,13 mm 
 
De toename van de verplaatsing betekent dat ook de excentriciteit van de belasting is 
toegenomen. Dus analoog aan het bovenstaande volgt hieruit: 
 

 v2h2h2h3h F
h

FFFF ∆
+=∆+= ; waarin 

 
∆ : 3,13 mm – 2,89 mm = 0,24 mm 
h : 9600 mm 

vF  9680 kN 
 
 3hF  = 37,0 kN + 0,2 kN = 37,2 kN 
 
Met behulp van die horizontale belasting wordt de volgende derde orde verplaatsing gevonden: 
 
 Verplaatsing 3de orde: 3xu  = 3,15 mm 
 
De toename van de verplaatsing betekent dat ook de excentriciteit van de belasting is 
toegenomen. Dus analoog aan het bovenstaande volgt hieruit: 
 

 v3h3h3h4h F
h

FFFF ∆
+=∆+= ; waarin 

 
∆ : 3,15 mm – 3,13 mm = 0,02 mm 
h : 9600 mm 
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vF  9680 kN 
 
 4hF  = 37,2 kN + 0,0 kN = 37,2 kN 
 
De kracht en verplaatsing nemen niet verder toe. De eindverplaatsing is bereikt. Nu kan de 
vergrotingsfactor worden bepaald. Deze wordt als volgt bepaald: 
 

 
1x

xeind

u
u

 = 3,15 mm / 2,89 mm =1,09 

 
E7.7: Model 9: Ook voor model 9 wordt ten behoeve van de berekening van het 
schrankmechanisme de volledige constructie gekoppeld aan een oneindig stijve pendelkolom. Op 
de top van deze pendelkolom wordt vervolgens de volledige horizontale belasting geplaatst. Het 
betreft hier wederom de volledige horizontale belasting volgens incidentele belastingcombinatie 
8. Dus de horizontale puntlast op de top van de kolom bedraagt weer: 
 
 Belasting: 1hF  = 34,1 kN 
 
De eerste orde verplaatsing die wordt gevonden voor dit model is: 
 
 Verplaatsing 1ste orde: 1xu  = 8,01 mm 
 
Ten gevolge van deze verplaatsing krijgt de verticale belasting een excentriciteit. Deze zal leiden 
tot een toename van de horizontale verplaatsingen. Met behulp van de onderstaande formule kan 
de horizontale kracht worden bepaald die de invloed hiervan meeneemt: 
 

 v1h1h1h2h F
h

FFFF ∆
+=∆+= ; waarin 

 
∆ : 8,01 mm – 0,00 mm = 8,01 mm 
h : 9600 mm 

vF  9680 kN 
 
 2hF  = 34,1 kN + 8,1 kN = 42,2 kN 
 
De tweede orde verplaatsing die voor dit model wordt gevonden is: 
 
 Verplaatsing 2de orde: 2xu  = 9,91 mm 
 
De toename van de verplaatsing betekent dat ook de excentriciteit van de belasting is 
toegenomen. Dus analoog aan het bovenstaande volgt hieruit: 
 

 v2h2h2h3h F
h

FFFF ∆
+=∆+= ; waarin 

 
∆ : 9,91 mm – 8,01 mm = 1,90 mm 
h : 9600 mm 

vF  9680 kN 
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 3hF  = 42,2 kN + 1,9 kN = 44,1 kN 
 
De derde orde verplaatsing die voor dit model wordt gevonden is: 
 
 Verplaatsing 3de orde: 3xu  = 10,35 mm 
 
De horizontale belasting wordt dan: 
 
 4hF  = 44,1 kN + 0,4 kN = 44,5 kN 
 
De vierde orde verplaatsing wordt dan 
 
 Verplaatsing 4de orde: 4xu  = 10,45 mm 
 
De horizontale belasting wordt dan: 
 
 5hF  = 44,5 kN + 0,1 kN = 44,6 kN 
 
De vijfde orde verplaatsing wordt dan 
 
 Verplaatsing 5de orde: 5xu  = 10,47 mm 
 
De horizontale belasting wordt dan: 
 
 6hF  = 44,6 kN + 0,0 kN = 44,6 kN 
De kracht en verplaatsing nemen niet verder toe. De eindverplaatsing is bereikt. Nu kan de 
vergrotingsfactor worden bepaald. Deze wordt als volgt bepaald: 
 

 
1x

xeind

u
u

 = 10,47 mm / 8,01 mm =1,31 

 
E7.8: Alternatief bepaling vergrotingsfactor: Voor de bepaling van de vergrotingsfactor kan 
ook de onderstaande formule worden gebruikt 
 

 
1n

n
−

 

 
Waarbij de waarde n kan worden bepaald met behulp van: 
 

 ( )1x2x

1x

uu
un
−

=  

 
Invullen van deze formule voor model 7 levert: 
 
 n  = 2,89 / (3,13 – 2,89) = 12,04 
 
De vergrotingsfactor voor dit model wordt dan: 
 
 12,04 / (12,04 - 1) = 1,09 
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Invullen van deze formule voor model 9 levert: 
 
 n  = 8,01 / (9,91 – 8,01) = 4,22 
 
De vergrotingsfactor voor dit model wordt dan: 
 
 4,22 / (4,22 - 1) = 1,31 
 
Deze bepaling levert dus exact dezelfde uitkomsten.  
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F1: Globale wapeningsberekening model 7 
Ter illustratie van de constateringen in hoofdstuk 13 wordt een globale berekening van de voor 
model 7 benodigde wapening gemaakt. 
 
F1.1: Geometrie en resultaten: Allereerst worden de geometrie van model 7 en de verschillende 
staafafmetingen nog even teruggehaald. Zie de onderstaande afbeelding 
 

1

2
3 4 7

5 6

 
Afbeelding F1.1: Staafgroepen 
 

- Staafgroep 1: Verlopend van 400mm x 400mm naar 1500mm x 400mm 
- Staafgroep 2: Verlopend van 1500mm x 400mm naar 1200mm x 400mm 
- Staafgroep 3: Verlopend van 1200mm x 400mm naar 900mm x 400mm 
- Staafgroep 4: Verlopend van 1200mm x 400mm naar 900mm x 400mm 4 
- Staafgroep 5: Verlopend van 1500mm x 400mm naar 1200mm x 400mm 5 
- Staafgroep 6: 1100mm x 400mm 
- Staafgroep 7: 900mm x 400mm 

 
Voor elke doorsnede zijn de extreme waarden van momenten en dwarskrachten bepaald. 
Hiervoor gelden de onderstaande waarden. In de eerste afbeelding staan de extreme waarden 
van de optredende momenten in de overspanningen. In de tweede afbeelding staan de extreme 
waarden van de optredende momenten in de portalen. In de derde afbeelding staat de extreme 
waarden voor de dwarskrachten in de overspanningen en in de vierde afbeelding staan de 
extreme waarden voor de dwarskrachten die optreden in de portalen. 
 

Afbeelding F1.1: Momentenlijn overspanningen 
 

Afbeelding F1.2: Momentenlijn portalen 
 

Afbeelding F1.3: Dwarskrachtenlijn overspanningen 
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Afbeelding F1.4: Dwarskrachtenlijn portalen 
 
Op basis van deze resultaten wordt vervolgens voor elke doorsnede de wapening bepaald. 
 
F1.2: Berekening buigwapening: Allereerst wordt de buigwapening voor de verschillende 
doorsneden berekend. Op plaatsen waar zich een schanier in de constructie bevindt is de grootte 
van de momenten 0 kNm. Hier wordt uit veiligheidsoverwegingen rekening gehouden met een 
toevallig inklemmingsmoment ter grootte van 1/3 van het in die staaf aanwezige veldmoment voor 
de uiterste grenstoestand. Zie tabel F1.1 voor de waarden hiervoor. 
 
Aangezien er rekening wordt gehouden met milieuklasse 3 is het niet ondenkbaar dat de 
minimaal benodigde hoeveelheid buigwapening hoger uitvalt dan de op basis van de uiterste 
grenstoestand bepaalde buigwapening. 
 
Het uiterst opneembare moment wordt bepaald met behulp van de onderstaande formule: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Er moet gelden: 
 
 ud MM ≤  
 
Door de twee formules te combineren en enigszins om te schrijven volgt hieruit de voorwaarde 
voor de minimaal benodigde wapening voor het moment in de uiterste grenstoestand. 
 

 
zf

MdA
s

s ×
≥  
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Invullen van de formules op de vorige bladzijde levert de onderstaande resultaten op: 
 
  Afmetingen Md z As Wapening
   kNm mm mm2  
Staafgroep 1 Doorsnede 1 400mm x 500mm 179 415 992 5∅16 
 Doorsnede 2 400mm x 1500mm 1075 1245 1985 5∅25 
Staafgroep 2 Doorsnede 1 400mm x 1500mm 3367 1245 6217 5∅40 
 Doorsnede 2 400mm x 1200mm 1845 996 4258 4∅40 
Staafgroep 3 Doorsnede 1 400mm x 1200mm 628 996 1449 5∅20 
 Doorsnede 2 400mm x 900mm 305 747 938 5∅16 
Staafgroep 4 Doorsnede 1 400mm x 1200mm 2397 996 5532 5∅40 
 Doorsnede 2 400mm x 900mm 400 747 1231 5∅20 
Staafgroep 5 Doorsnede 1 400mm x 1500mm 4297 1245 7934 7∅40 
 Doorsnede 2 400mm x 1100mm 716 913 1803 4∅25 
Staafgroep 6 Doorsnede 1 400mm x 1100mm 1827 913 4600 4∅40 
 Doorsnede 2 400mm x 1100mm 5480 913 13798 11∅40 
Staafgroep 7 Doorsnede 1 400mm x 900mm 1240 747 3816 5∅32 
 Doorsnede 2 400mm x 900mm 3721 747 11451 10∅40 
Tabel F1.1: Resultaten buigwapening 
 
Er is bij het wapenen op de extreme momenten voor een aantal doorsneden dus een zeer grote 
hoeveelheid wapening benodigd. In een aantal gevallen is deze hoeveelheid wapening dermate 
hoog dat deze alleen in meerdere lagen in de doorsnede zal passen. 
 
De uitgerekende wapening heeft voldoende capaciteit om trekkracht op te nemen. Maar nu moet 
wel gecontroleerd worden of de betondrukzone voldoende capaciteit heeft en niet leidt tot 
voortijdig (bros) bezwijken. 
 
Hiervoor geldt: 
 

 maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 

ux : De hoogte van de betondrukzone. 

d : De nuttige hoogte van de doorsnede. Dit is de afstand van het zwaartepunt van 
de buigtrekwapening tot de meest gedrukte vezel. 

 maxxk : β−
+ sf500

500
 

 Met: 
β : De factor die de herverdeling in rekening brengt. Uitgangspunt is geen 

herverdeling dus wordt hiervoor 0 aangehouden 
 
Er moet dus gelden: 
 

 53,0
d
xu ≤  

 
Wanneer nu de nuttige hoogte wordt bepaald voor elke doorsnede dan kan een maximaal 
toelaatbare hoogte voor de betondrukzone worden vastgelegd. Deze staat in tabel F1.2. 
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Voor de nuttige hoogte d wordt aangehouden de complete hoogte van de doorsnede verminderd 
met een betondekking van 35mm, een beugelwapening van 10mm en de helft van de doorsnede 
van de buigwapening. Liggen er meer dan 5 staven in de buigtrekzone dan wordt een wapening 
in twee of meer lagen verondersteld. 
 
Met behulp van de maximaal toelaatbare hoogte van de betondrukzone kan nu worden 
gecontroleerd of de kracht in de betondrukzone evenwicht kan maken met de trekkracht in de 
wapening.  
 
Om bros bezwijken (bezwijken door betonstuik) te voorkomen dus gelden: 
 
 sb N'N ≥  
 
Met: 
 bx'f75,0'N maxubb =  

waarin: 
d53,0x maxu =  

b'f : De druksterkte van de beton. Deze bedraagt 39N/mm2. 

b : De breedte van de doorsnede 
d : De nuttige hoogte van de doorsnede 

 sss AfN =  
 
Door deze formules te combineren kan nu worden bepaald of de capaciteit van de betondrukzone 
groot genoeg is om evenwicht te maken met trekband. 
 
  wapening d xumax N’b Ns N’b > Ns 
   mm mm KN KN voldoet 
Staafgroep 1 Doorsnede 1 5∅16 447 237 2773 432 ja 
 Doorsnede 2 5∅25 1442 764 8939 864 ja 
Staafgroep 2 Doorsnede 1 5∅40 1435 761 8904 2704 ja 
 Doorsnede 2 4∅40 1135 602 7043 1852 ja 
Staafgroep 3 Doorsnede 1 5∅20 1145 609 7125 630 ja 
 Doorsnede 2 5∅16 847 449 5253 408 ja 
Staafgroep 4 Doorsnede 1 5∅40 1135 602 7043 2406 ja 
 Doorsnede 2 5∅20 845 448 5242 535 ja 
Staafgroep 5 Doorsnede 1 7∅40 1385 708 8284 3451 ja 
 Doorsnede 2 4∅25 1042 552 6458 784 ja 
Staafgroep 6 Doorsnede 1 4∅40 1035 549 6423 2001 ja 
 Doorsnede 2 11∅40 935 496 5803 6002 nee 
Staafgroep 7 Doorsnede 1 5∅32 839 445 5207 1660 ja 
 Doorsnede 2 10∅40 785 416 4867 4981 nee 
Tabel F1.2: Controle capaciteit betondrukzone 
 
De onderwapening in zowel de vloerligger als de dakligger voldoet niet aan deze voorwaarde. 
Hier zal het dus noodzakelijk zijn om wijzigingen aan te brengen. Voor deze wijzigingen zie 13.2. 
 
Voor de doorsneden die wel voldoen aan het criterium dient eigenlijk ook nog gecontroleerd te 
worden of de aanname z = 0,83h correct is. Dit is bij deze berekeningen achterwege gelaten 
aangezien deze berekeningen slechts ter illustratie zijn van de noodzaak om de liggerdoorsnedes 
te wijzigen. 
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F1.3: Bepaling dwarskrachtwapening: Bij een controle op de dwarskrachten moet worden 
voldaan aan de volgende voorwaarde: 
 

ud τ≤τ  
 
Met: 

 
bd
Vd

d =τ  

 
 Waarin: 
  dV : De rekenwaarde van de dwarskracht (zie afbeeldingen F1.3 en F1.4) 

  b : De breedte van de doorsnede. Deze is 400 mm. 
  d : De nuttige hoogte van de doorsnede (zie tabel F1.2). 
 
 2s1u τ<τ+τ=τ  
 
 Waarin: 

1τ : De uiterst opneembare schuifspanning in de (ongewapende) 
betondoorsnede 

  sτ : De door dwarskrachtwapening opneembare schuifspanning 

  2τ : De maximaal toelaatbare waarde voor de schuifspanning 
 

Voor de bepaling van de uiterst in de doorsnede opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede geldt dus: 
 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  
 
Waarin: 
 bf : De betondruksterkte. Deze is 39N/mm2. 

 λk : Voor deze factor wordt de waarde 1 aangehouden 

hk : Voor deze factor geldt 1,6 – h > 1,0; waarin h is de hoogte van de 
doorsnede in m 

0ω : Het aanwezige wapeningspercentage 
 

Bij deze globale berekening wordt echter de minimale waarde van 0,4 fb voor de 
opneembare schuifspanning in de betondoorsnede aangehouden. 
 
Voor het aandeel van de beugelwapening in het opnemen van de schuifspanning geldt: 
 

bd
zfA

bd
V ssvs

s ==τ  

 
Waarin: 
 sV : De uiterst opneembare dwarskracht door de dwarskrachtwapening 

 b : De breedte van de doorsnede. Deze is 400 mm. 
 d : De nuttige hoogte van de doorsnede (zie tabel F1.2) 
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svA : De aanwezige hoeveelheid dwarskrachtwapening per eenheid van 
lengte. 

 z : Deze waarde is 0,9d 
 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2. 
 
Voor de doorsnedes wordt minimaal een beugelwapening aangehouden met een 
doorsnede ∅ 10 en een hart op hart afstand van 300mm. 
 
Voor de maximaal toelaatbare waarde van de schuifspanning geldt: 
 

θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
Waarin: 

b'f : De druksterkte van de beton. Deze bedraagt 39N/mm2. 

nk : Voor deze factor wordt de waarde 1,0 aangehouden. De invloed van 
normaaldrukkrachten in de doorsnede wordt buiten beschouwing gelaten 

θk : Voor deze factor wordt de waarde 1,0 aangehouden, aangezien de hoek 
tussen beugelwapening en lengterichting van de balk 90° bedraagt. 

 
Het berekenen van deze formules en het controleren of aan de voorwaarden wordt voldaan levert 
de resultaten volgens tabel F1.3. 
 
  τd τ1 wapening τs τ2 τd<τ1+τs<τ2

  N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 voldoet 
Staafgroep 1 Doorsnede 1 1,09 0,86 10 - 300 0,51 7,80 ja 
 Doorsnede 2 0,34 0,86 10 - 300 0,51 7,80 ja 
Staafgroep 2 Doorsnede 1 2,01 0,86 10 - 100 1,54 7,80 ja 
 Doorsnede 2 2,54 0,86 10 - 75 2,05 7,80 ja 
Staafgroep 3 Doorsnede 1 0,48 0,86 10 - 300 0,51 7,80 ja 
 Doorsnede 2 0,37 0,86 10 - 300 0,51 7,80 ja 
Staafgroep 4 Doorsnede 1 1,98 0,86 10 - 100 1,54 7,80 ja 
 Doorsnede 2 2,07 0,86 10 - 100 1,54 7,80 ja 
Staafgroep 5 Doorsnede 1 2,96 0,86 12 - 100 2,21 7,80 ja 
 Doorsnede 2 2,94 0,86 12 - 100 2,21 7,80 ja 
Staafgroep 6 Doorsnede 1 2,96 0,86 12 - 100 2,21 7,80 ja 
 Doorsnede 2 0,00 0,86 10 - 300 0,51 7,80 ja 
Staafgroep 7 Doorsnede 1 2,08 0,86 10 - 100 1,54 7,80 ja 
 Doorsnede 2 0,00 0,86 10 - 300 0,51 7,80 ja 
Tabel F1.3: Controle dwarskracht 
 
Voor de dwarskrachtwapening zijn vrijwel overal dezelfde diameters aan te houden. Ook de hart 
op hart afstand is voor de meeste doorsneden gelijk, hoewel hier meer variatie in zit. De 
uitkragende armen waarop de vloerliggers aansluiten en de einden van de vloerliggers dienen 
wel een afwijkende wapeningsdoorsnede te krijgen. 

F2: Belastingen 
Door enkele aanpassingen naar aanleiding van de berekeningen uit F1 wijzigd er ook het een en 
ander aan de permanente belastingen die op de constructie werken. Deze wijzigingen worden 
hieronder toegelicht. De veranderlijke belastingen zoals deze staan beschreven in bijlage E2 
blijven ongewijzigd van toepassing op de constructieberekeningen. 
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F2.1: Het eigen gewicht van het bouwwerk: Onder deze belasting wordt in de norm verstaan 
het gewicht van de constructiedelen en het gewicht van niet-dragende elementen, die permanent 
op het beschouwde constructiedeel aanwezig zijn. 
 
Voor de eerste ontwerpberekeningen worden de volgende belastingen aangehouden: 
 
 Vloer:  - Kanaalplaat A200:   2,69 kN/m2 

   - Druklaag:    1,50 kN/m2 

   - Isolatie, leidingen en bovenleidingen: 0,71 kN/m2 

   - Vloerafwerking   1,00 kN/m2 

   - Lichte scheidingswanden  1,00 kN/m2 

   Totaal:     6,90 kN/m2 

 
 Gevels:  - Lichte inbouw; 4m hoog  3,00 kN/m (verticaal 
        0,47 kN/m (horizontaal) 
 
 Daken (dicht): - Kanaalplaat A150   2,35 kN/m2 

   - Druklaag:    1,50 kN/m2 

   - Isolatie en afwerking:   0,25 kN/m2 

   - Plafond en leidingen:   0,40 kN/m2   
   Totaal:     4,50 kN/m2 
 

Daken (glas): - Glaspuien:    0,50 kN/m2 

   - Stalen ondersteuning:   0,25 kN/m2 

   Totaal:     0,75 kN/m2 
 
 Randbalken - Vloer (800 x 400)   7,68 kN/m 
   - Dak (600 x 400)   5,76 kN/m 
 
Zie bijlage C voor een toelichting met betrekking tot de keuze van het vloersysteem.  
 
Voor de oppervlaktelasten geldt bij de bepaling van de constructiegeometrie dat de belasting 
werkzaam is over een strook van 7,07m breed. Voor de lijnlasten geldt dat de belasting werkt 
over een lengte van 10m. 
 
Het eigen gewicht van de betonnen hoofddraagconstructie wordt rechtstreeks door ESA-Prima 
Win bepaald en meegenomen in de berekeningen. 
 
Het gewicht van de kanaalplaten is in deze berekening vermenigvuldigd met de reductiefactor 
0,89 ( = 6,3m / 7,1m). Dit is gedaan, omdat de kanaalplaten niet de volledige overspanning 
(7,1m) maken, maar vanwege de brede bovenflenzen van de vloer en dakliggers een kortere 
overspanning (6,3m) maken dan de rest van de vloeropbouw en dakopbouw. Door deze reductie 
kan de belasting rechtstreeks worden bepaald door de totalen te vermenigvuldigen met de 
belastingbreedte. 
 
F2.2: Belastingen door voorspanning: Deze permanente belastingen zijn bij in de definitieve 
uitwerking van het ontwerp wel meegenomen. Overigens is de voorspanning in de berekening 
van het mechanicamodel in ESA Prima win niet meegenomen. De invloed van de voorspanning 
wordt net als de invloed van de wapening bij de controle van de doorsnede meegenomen. 

F3: Stabiliteitsberekeningen 
De controle van de stabiliteit valt uiteen in drie onderdelen. 
 

- De stabiliteit van de portaalrijen in langsrichting (schrankmechanisme) 
- De stabiliteit van de kolom (spatmechanisme) 
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- De stabiliteit in de richting loodrecht op de portaalrijen 
 
F3.1: Stabiliteit in langsrichting: Voor de berekening van het schrankmechanisme wordt de 
volledige constructie gekoppeld aan een oneindig stijve pendelkolom. Op de top van deze 
pendelkolom wordt vervolgens de volledige horizontale belasting geplaatst. Het betreft hier de 
volledige horizontale belasting volgens fundamentele belastingcombinatie 15 (zie hiervoor bijlage 
G).  
 

Fv

Fh

e

h

 
Afbeelding F3.1: Kinematisch model voor berekening langsstabiliteit 
 
De berekeningswijze is dus analoog aan de berekeningswijze, zoals deze is gehanteerd in bijlage 
E7. 
 

Belasting: 1hF  = 51,2 kN 
 
Ten gevolge van deze horizontale belasting zal de constructie een horizontale verplaatsing 
ondergaan. Die horizontale verplaatsing is de eerste orde verplaatsing. 
 

Verplaatsing 1ste orde: 1xu  = 3,66 mm 
 
Ten gevolge van deze horizontale verplaatsing zal de verticale belasting een excentriciteit krijgen. 
Ten gevolge van deze excentriciteit zal de horizontale verplaatsing verder toenemen. Deze 
horizontale verplaatsing is gelijk aan de horizontale verplaatsing ten gevolge van: 
 

 v1h1h1h2h F
h

FFFF ∆
+=∆+=  

 
In deze formule worden de volgende variabelen ingevuld: 
 

∆ : )1n(x)n(x uu −−=∆  Dit is het verschil in verplaatsing. Hiervoor geldt 3,66 mm 

h : Is de hoogte van de constructie. Hiervoor wordt 9600 mm aangehouden. 

vF  Is de volledige verticale belasting volgens fundamentele belastingcombinatie 15. 
Deze is 11175 kN 

 
Daarmee volgt voor de horizontale belasting: 
 
 2hF  = 51,2 kN + 4,3 kN = 55,5 kN 
 
Met behulp van die horizontale belasting wordt de volgende tweede orde verplaatsing gevonden: 
 
 Verplaatsing 2de orde: 2xu  = 3,97 mm 
 



Arnhem CS  Bijlage F 

Derksen J.H.W. 69 
S429367 

Met behulp van de bovenstaande resultaten kan vervolgens de vergrotingsfactor bepaald 
worden. 
 
Bepaling vergrotingsfactor: Voor de bepaling van de vergrotingsfactor wordt de onderstaande 
formule gebruikt: 
 

 
1n

n
−

 

 
Waarbij de waarde n kan worden bepaald met behulp van: 
 

 ( )1x2x

1x

uu
un
−

=  

 
Invullen van deze formule levert: 
 
 n  = 3,66 / (3,97 – 3,66) = 11,80 
 
De vergrotingsfactor voor dit model wordt dan: 
 
 11,80 / (11,80 - 1) = 1,09 
 
Eindverplaatsing: Met behulp van deze vergrotingsfactor kan de eindverplaatsing worden 
bepaald. De horizontale verplaatsing ten gevolge van incidentele belastingcombinatie 8 bedraagt 
2,44 mm. De eindverplaatsing bedraagt dan: 
 
 2,44mm * 1,09 = 2,66 mm 
 
Resultaten berekening: Door de krachten te vermenigvuldigen met de factor 1,09 kan de invloed 
van de verplaatsing worden meegenomen. De krachten om de langsstabiliteit te realiseren blijven 
echter zeer klein. Dit is duidelijk te zien in de onderstaande afbeeldingen. 
 

Afbeelding F3.2: Normaalkrachten tbv langsstabiliteit 
 

Afbeelding F3.3: Dwarskrachten tbv langsstabiliteit 
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Afbeelding F3.4: Momenten tbv langsstabiliteit 
 
F3.2: Stabiliteit kolom: Voor de controle of de kolom stabiel is wordt gecontroleerd of er geen 
wegspatten optreedt ten gevolge van de vooruitbuiging van de kolom. De berekening wordt 
uitgevoerd aan de hand van het onderstaande kinematisch model. 
 

e

V1+V2
H

L1

L2

 
Afbeelding F3.5: Kinematisch model controle spatmechanisme 
 
De belastingen: Allereerst zal de grote van de verschillende belastingen op de geknikte kolom 
worden bepaald. De maatgevende kolom draagt de grootste vloeroverspanning. 
 
De verticale belasting V1 is als volgt opgebouwd: 
 Randbalk:   108 kN  (* 1,2 =)  130 kN 
 Vloerligger:   122 kN  (* 1,2 =)  146 kN 
 Uitkraging:   43 kN  (* 1,2 =)  52 kN 
 Kolom (onderste deel)  56 kN  (* 1,2 =)  67 kN 
 Rustende belasting:  582 kN  (* 1,2 =)  698 kN 
 Veranderlijke belasting:  422 kN  (* 1,5 =)  633 kN 
 Totaal    1333 kN   1726 kN 
 
De verticale belasting V2 is als volgt opgebouwd: 
 Randbalk:   58 kN  (* 1,2 =)  70 kN 
 Dakligger:   123 kN  (* 1,2 =)  148 kN 
 Uitkraging:   37 kN  (* 1,2 =)  44 kN 
 Dakligger portaal  35 kN  (* 1,2 =)  42 kN 

Kolom (bovenste deel)  56 kN  (* 1,2 =)  67 kN 
 Rustende belasting dak:  339 kN  (* 1,2 =)  407 kN 
 Rustende belasting portaal: 17 kN  (* 1,2 =)  20 kN 
 Totaal    656 kN    787 kN 
 
Wanneer nu de belasting volgens de fundamentele combinatie op de constructie worden 
geplaatst wordt een moment in de knik gevonden van 2556 kNm.  
 
Bepaling horizontale kracht en verplaatsing: De horizontale belasting die op de top van de pendel 
moet werken om hetzelfde moment in de knik te veroorzaken wordt nu bepaald met: 
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 ( )( )2211 LLL*L
MH
+

=  

 
Waarin: 
 M : Het eerste orde moment tgv van de verticale belasting. Dit moment is 2556 kNm. 
 1L : De lengte van het onderste deel van de kolom. Deze bedraagt 5,6 m. 

 2L : De lengte van het bovenste deel van de kolom. Deze bedraagt 4,0 m. 
 
Voor H volgt uit de bovenstaande formule dat deze 1095 kN is. 
 
Voor deze belasting wordt een horizontale verplaatsing gevonden 15,43 mm 
 
Ten gevolge van deze horizontale verplaatsing krijgt de verticale belasting een excentriciteit. Ten 
gevolge van die excentriciteit zal de horizontale verplaatsing verder toenemen.  
 

( )21112 VV
h

HHHH +
∆

+=∆+=  

 
In deze formule worden de volgende variabelen ingevuld: 

 
∆ :  )1n(x)n(x uu −−=∆  Het verschil in verplaatsing. Dit bedraagt:15,43 mm 

h :  Is de hoogte van de constructie. Hiervoor wordt 9600 mm aangehouden. 

21 VV +  Is de volledige verticale belasting. Deze is 2513 kN 
 
Dit geeft de tweede orde horizontale belasting. Deze bedraagt 1099 kN 
 
Deze belasting geeft een horizontale verplaatsing van 15,48 mm. 
 
Bepaling vergrotingsfactor: Voor de bepaling van de vergrotingsfactor wordt de onderstaande 
formule gebruikt: 
 

 
1n

n
−

 

 
Waarbij de waarde n kan worden bepaald met behulp van: 
 

 ( )1x2x

1x

uu
un
−

=  

 
Invullen van deze formule levert: 
 
 n  = 15,43 / (15,48 – 15,43) = 309 
 
De vergrotingsfactor voor dit model wordt dan: 
 
 309 / (309 - 1) = 1,00 
 
Eindverplaatsing: Voor de horizontale verplaatsing wordt 12,40 mm gevonden wanneer de 
constructie wordt belast volgens incidentele belastingcombinatie 8. 
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Resultaten berekening: De onderstaande resultaten worden gevonden. 
 

   
Normaalkrachten Dwarskrachten Momenten 

Afbeelding F3.6: Krachten in model onder eerste orde belasting 
 
F3.3: Stabiliteit in dwarsrichting: Voor de controle op de stabiliteit in de dwarsrichting wordt 
gecontroleerd of de constructie in staat is de belasting ten gevolge van wind loodrecht op de 
portaalrij te verwerken. De stabiliteit in dwarsrichting wordt ontleend aan de inklemming aan de 
voet van de kolom. De zwaarst belaste kolom wordt hiervoor geselecteerd.  
 
De belastingen: De vloeren en daken zullen door schijfwerking de windbelasting gelijkmatig over 
alle kolommen verdelen. Om de windbelasting te kunnen bepalen wordt aangehouden dat de 
stationshal een dichte doos is. Over en onderdruk worden even buiten beschouwing gelaten, 
aangezien het om de horizontale component gaat en de verticale component bij berekening van 
het complete model (bijlage G) gunstig werkt. 
 
De windbelasting volgt uit: 
 

w1eqindexdimrep pφCCCp ••••=  

 

Qwind
 

Afbeelding F3.7: Wind loodrecht op de spanttrichting 

In de formule worden de volgende variabelen 
ingevuld: 
 

dimC : 0,86 

indexC : Variabel 

eqC : 1,0 

1φ :1,0. 

wp 0,50 x 10-3 N/mm2. 
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Q1Q2 Qw

Qw

 
Afbeelding F3.8: Windbelasting op stationshal  
 
Voor de stuwdruk wordt de waarde aangehouden behorend bij een hoogte van 10m boven het 
aansluitend terrein. De wind in deze richting komt aanwaaien over het spoortalud . vandaar dat 
hiervoor een afwijkende warde wordt aangehouden. Voor de vormfactor wordt ook een 
afwijkende waarde aangehouden ten opzichte van bijlage E2.2 aangezien de geometrie in deze 
richting anders is. 
 
De windbelastingen worden dan: 
 Q1: 0,86 * 0,8 * 1,0 *1,0 * 0,50 kN/m2 = 0,34 kN/m2 
 Q2: 0,86 * 0,4 * 1,0 *1,0 * 0,50 kN/m2 = 0,17 kN/m2 
 Qw: 0,86 * 0,02 * 1,0 *1,0 * 0,50 kN/m2 = 8,6 * 10e-3 kN/m2 
 
De windbelasting per kolom (96 kolommen zijn onderdeel van de constructie) wordt dan: 

Q1: (0,34 kN/m2 * (90 m + 75 m) * 5,0 m) / 96 2,92 kN 
 Q2: (0,17 kN/m2 * (90 m + 75 m) * 5,0 m) / 96 1,46 kN 
 Qw: (0,01 kN/m2 * 90 m * 75 m * 2) / 96  1,21 kN 
      Totaal:  5,59 kN 
 
Ook de verticale belasting op de kolom wordt bepaald voor fundamentele belastingcombinatie 15. 
De grootte van de verticale belastingen is afhankelijk van de positie van de kolom. Wanneer 
wordt uitgegaan van de zwaarst belaste kolom zoals bij de berekening van het spatmechanisme 
wordt een behoorlijke overschatting van de tweede orde effecten gemaakt, aangezien alle 
kolommen gekoppeld zijn. Om voor dit effect te compenseren wordt de belasting op de zwaarste 
kolom genomen en wordt hierop gereduceerd. Dit wordt gedaan door alle belastingen die 
gekoppeld zijn aan de vloer en dakoverspanningen te vermenigvuldigen met de factor 0,6. De 
kolombelasting is als volgt opgebouwd:  
 
De verticale belasting V1 is als volgt opgebouwd: 
 Randbalk:   108 kN  (* 1,2 =)  130 kN 
 Vloerligger: (* 0,6)  73 kN  (* 1,2 =)  88 kN 
 Uitkraging:   43 kN  (* 1,2 =)  52 kN 
 Kolom (onderste deel)  56 kN  (* 1,2 =)  67 kN 
 Rustende belasting: (* 0,6) 349 kN  (* 1,2 =)  419 kN 
 Veranderlijke belasting (* 0,25): 106 kN  (* 1,5 =)  158 kN 
 Totaal    735 kN    914 kN 
 
De verticale belasting V2 is als volgt opgebouwd: 
 Randbalk:   58 kN  (* 1,2 =)  70 kN 
 Dakligger: (* 0,6)  74 kN  (* 1,2 =)  89 kN 
 Uitkraging:   37 kN  (* 1,2 =)  44 kN 
 Dakligger portaal  35 kN  (* 1,2 =)  42 kN 

Kolom (bovenste deel)  56 kN  (* 1,2 =)  67 kN 
 Rustende belasting dak: (* 0,6) 203 kN  (* 1,2 =)  244 kN 
 Rustende belasting portaal: 17 kN  (* 1,2 =)  20 kN 
 Totaal    480 kN    576 kN 
 
Op het kinematisch model uit afbeelding F3.9 worden nu twee horizontale lasten H aangebracht. 
De horizontale belasting H bedraagt 4,19 kN. (= 5,59 KN * 1,5 / 2). 
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HV1

e1

L2

L1

V2 H

e2  
Afbeelding F3.9: Kinematisch model controle dwarsstabiliteit 
 
De horizontale verplaatsingen die worden gevonden voor fundamentele belastingcombinatie 15 
zijn de volgende: 

 
e1: 8,93 mm 
e2: 18,96 mm 

 
Voor het moment aan de voet van de kolom wordt 63,7 kNm gevonden. 
 
Bepaling toeslag: Ten gevolge van deze horizontale verplaatsingen krijgen de verticale 
belastingen op de constructie een excentriciteit. Ten gevolge van die excentriciteit zal de 
horizontale verplaatsing verder toenemen. De horizontale belasting voor het vloerniveau wordt: 
 

1
1

11 V
L

HHHH ∆
+=∆+=  

 
In deze formule worden de volgende variabelen ingevuld: 

 
∆ :  )1n(x)n(x uu −−=∆  Het verschil in verplaatsing. Dit bedraagt: 8,93 mm 

1L :  Is de hoogte van de constructie. Hiervoor wordt 5600 mm aangehouden. 

1V   Is de volledige verticale belasting. Deze is 914 kN 
 
Dit geeft de tweede orde horizontale belasting. Deze bedraagt 5,7 kN 
 
De horizontale belasting voor het dakniveau wordt: 
 

( )21
21

22 VV
LL

HHHH +
+
∆

+=∆+=  

 
In deze formule worden de volgende variabelen ingevuld: 

 
∆ :  )1n(x)n(x uu −−=∆  Het verschil in verplaatsing. Dit bedraagt: 18,96 mm 

21 LL + : Is de hoogte van de constructie. Hiervoor wordt 9600 mm aangehouden. 

1V   Is de volledige verticale belasting. Deze is 576 kN 
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Dit geeft de tweede orde horizontale belasting. Deze bedraagt 5,3 kN 
Onder invloed van deze twee horizontale belasting wordt een horizontale verplaatsing van de 
constructie gevonden van: 
 

e1: 11,58 mm 
e2: 24,55 mm 

 
Bepaling vergrotingsfactor: Voor de bepaling van de vergrotingsfactor wordt de onderstaande 
formule gebruikt: 
 

 
1n

n
−

 

 
Waarbij de waarde n kan worden bepaald met behulp van: 
 

 ( )1x2x

1x

uu
un
−

=  

 
Invullen van deze formule levert: 
 
 n  = 18,96 / (24,55 – 18,96) = 3,39 
 
De vergrotingsfactor voor dit model wordt dan: 
 
 3,39 / (3,39 - 1) = 1,42 
 
Resultaten berekening: Om de invloed van tweede en hogere orde effecten op het moment in 
rekening te brengen, moet het eerste orde moment aan de voet worden vermenigvuldigd met de 
vergrotingsfactor. 
 
 M = 63,7 kNm * 1,42 = 90,4 kNm 
 
Om de eindverplaatsingen van de kolom te bepalen wordt de eerste orde verplaatsing voor de 
fundamentele belastingcombinatie gedeeld door de factor 1,5 om naar de incidentele belasting te 
gaan en daarna vermenigvuldigd met de factor 1,42 om tweede en hogere orde effecten in 
rekening te brengen. 
 
 Ux = (18,96 mm / 1,50) * 1,42 = 17,9 mm. 
 

F4: Wapeningsberekeningen 
Nu alle krachten bepaald zijn kunnen de doorsnedes gewapend worden. Hierbij wordt de 
constructie opgedeeld in een aantal elementen die dezelfde wapening krijgen. De verdeling is 
hieronder te zien: 
 

6 5

1

27 7

5 6

3

4

6 6 6 6

7 74

3

Afbeelding 13.9: Elementenverdeling ten behoeve van de wapening 
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Elementenverdeling: 
 1: Voorgespannen vloerligger 
 2: Voorgespannen dakligger 
 3: Vloerliggers 
 4: Dakliggers 
 5: Kolommen met voorspanning in uitkraging 
 6: Kolommen 
 7: Bovenregels 

F5: Berekening wapening voorgespannen vloerligger 
F5.1: Uitgangspunten: Voor de berekening van de voorgespannen vloerligger wordt de 
onderstaande geometrie gehanteerd voor de middendoorsnede en de doorsnede ter plaatse van 
de liggereinden: 
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Afbeelding F5.1: Doorsnede tpv midden 

Op deze figuur zijn de volgende 
doorsnedegrootheden van toepassing: 
 
Ab: 568 * 103 mm2 
Zbo: 757 mm 
Ib: 801 * 108 mm4 
Wbo: 106 * 106 mm3 
Wbb: 181 * 106 mm3 
kbb: 186 mm 
kbo: 318 mm 
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Afbeelding F5.2: Doorsnede tpv oplegging  

Op deze figuur zijn de volgende 
doorsnedegrootheden van toepassing: 
 
Ab: 681 * 103 mm2 
Zbo: 728 mm 
Ib: 860 * 108 mm4 
Wbo: 118 * 106 mm3 
Wbb: 182 * 106 mm3 
kbb: 173 mm 
kbo: 267 mm 
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Op deze ligger werkt een maximaal moment van 5144 kNm volgens de bereking in bijlage G. Bij 
de controle op de doorsnede wordt echter in eerste instantie naar de spanningen in de doorsnede 
volgens de incidentele belastingcombinaties gekeken. Er wordt zowel naar de spanfase, als de 
gebruiksfase gekeken. Hiervoor wordt het moment opgesplitst in delen: 
 
 MEG; LIGGER: 1/8 * 13,6 kN/m * (17,9 m)2 = 545 kNm 
 MRB  1/8 * 48,7 kN/m * (17,9 m)2 = 1950 kNm 
  Totale permanente belasting:  2495 kNm 
 MVB  1/8 * 35,3 kN/m * (17,9 m)2 = 1414 kNm 
  Totaal     3909 kNm 
 
Met de bovenstaande momenten worden vervolgens de spanningen in de doorsnede 
gecontroleerd. 
 
Voor de voorspanning worden twee kabels van 19 strengen Ø 12.9 toegepast. Deze kabels 
worden boven elkaar toegepast, om de liggers smal te houden. De kabels hebben een 
verschillende kromming en excentriciteit. 
 

 
Afbeelding F5.3: Verloop voorspanning 
 
Om de berekening te vereenvoudigen wordt het gemiddelde verloop van de twee kabels 
aangenomen, als het verloop van de voorspanning. De excentriciteit ep van de voorspanning ter 
plaatse van het midden van de ligger bedraagt 620 mm en de excentriciteit ep van de 
voorspanning ter plaatse van het einde van de ligger bedraagt 406 mm  
 
Voor deze gemiddelde kabel worden de wrijvingsverliezen bepaald die ontstaan door het 
gekromde verloop. Om deze wrijvingsverliezen te bepalen wordt aangenomen dat het 
kabelverloop parabolisch is. De volgende formule geeft de voorspankracht ter plaatse van x ten 
gevolge het enkelzijdig voorspannen van de ligger. 
 
 x)µ(

pipi
1eF(x)F ϕϕ+−=  

 
Waarin: 
 )x(Fpi : De voorspankracht ter plaatse van x 

 piF : De initiele voorspankracht 
 µ : De wrijvingscoefficient. Deze is 0,13 

ϕ  De helling van de kabel in de doorsnede. Deze volgt uit: 

x
l
f8

2
=ϕ  

 Waarin: 
  f : Het (gemiddelde) pijl. Dit is 185,5 mm 
  l : De lengte van de overspanning 
  x : De positie waar je de spanning wil weten 

1ϕ : Factor om het wobble-effect in rekening te brengen. Deze is 0,005 rad/m 
 
Wanneer we voor een aantal punten op de ligger deze waarden uitrekenen krijgen we de 
onderstaande tabel: 
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X ϕ ϕ Fpi(x)/Fpi(x=0) 
0 0 0 1,00 

¼ l 0,021 0,022 1,00 
½ l 0,042 0,045 0,99 
¾ l 0,063 0,067 0,99 
L 0,084 0,090 0,98 

Tabel F5.1: Wrijvingsverliezen 
 
Voor de aanvangsspanning σpi wordt 1350 N/mm2 aangehouden. De spanning ter plaatse van het 
midden van de ligger is dan 0,99 * 1350 N/mm2 = 1337 N/mm2. 
 
De voorspankracht inclusief de wrijvingsverliezen in het midden van de overspanning bedraagt 
dan: 
 
 Fpi = 2 * 19 * 100 mm2 * 1337 N/mm2 = 5081 kN 
 
F5.2: Controle spanningen spanfase: De spanningen in de ligger worden gecontroleerd voor 
de midden doorsnede en de doorsnede ter plaatse van de liggeruiteinden. De spanning in de 
doorsnede in de spanfase moet liggen tussen de buigtreksterkte van het beton en de druksterkte. 
Kleine trekspanningen zijn in deze fase toelaatbaar, aangezien eventuele scheuren in de 
gebruiksfase worden dichtgedrukt. Er moet dus gelden: 
 
 bmxxb f'f ≤≤ σ  
 
Waarbij: 
 b'f : De betondruksterkte. Deze is - 39 N/mm2. 

 xxσ : De optredende spanning in de uiterste boven of ondervezel van de doorsnede. 

 bmf : De buigtreksterkte van beton. Deze is 4,3 N/mm2. 
 
De spanning in de middendoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bo

REP;EG

bo

ppi

b

pi
bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 b
2

bo 'fmm/N8,33 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de middendoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;EG

bb

ppi

b

pi
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 bm
2

bb fmm/N7,5 ≥=σ  
 De doorsnede voldoet niet. Extra wapening is noodzakelijk. Zie F5.4. 
 
De spanningen in de randdoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bo

REP;EG
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ppi

b

pi
bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 b
2

bo 'fmm/N0,25 ≥−=σ  
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 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de randdoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;EG

bb

ppi

b

pi
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 bm
2

bb fmm/N8,3 ≥=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
F5.3: Controle spanningen bruikbaarheidsgrenstoestand: De spanningen in de ligger worden 
gecontroleerd voor de middendoorsnede en de doorsnede ter plaatse van de liggeruiteinden. In 
de bruikbaarheidsgrenstoestand moet overal in de doorsnede een drukspanning aanwezig zijn. 
Er moet dus gelden: 
 
 2

xxb mm/N0'f ≤σ≤  
 
Waarbij: 
 b'f : De betondruksterkte. Deze is - 39 N/mm2. 

 xxσ : De optredende spanning in de uiterste boven of ondervezel van de doorsnede. 
 
Bij de berekening van de spanningen in de doorsnede wordt voor de voorpsankracht de 
werkvoorspankracht aangehouden. De werkvoorspankracht is lager dan de initiele 
voorspankracht. In de gebruiksfase treden krimp en kruip van beton en relaxatie van het 
voorspanstaal op. Met de effecten hiervan op de voorspankracht wordt rekening gehouden door 
de werkvoorspankracht op 80% van de initiele voorspankracht te schatten. 
 
 pipw F8,0F ×=  
 
De spanning in de middendoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
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bo

ppw

b
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bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 22
bo mm/N0mm/N7,5 ≥=σ  

 De doorsnede voldoet niet. Er is extra wapening noodzakelijk. Zie F5.4. 
 
De spanning in de middendoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;TOT

bb

ppw

b

pw
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 b
2

bb 'fmm/N7,14 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanningen in de randdoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
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 b
2

bo 'fmm/N9,19 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de randdoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;TOT

bb

ppw

b

pw
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 22
bb mm/N0mm/N1,3 ≥=σ  

 De doorsnede voldoet niet. Extra wapening is noodzakelijk. Zie F5.4. 
 
F5.4: Extra wapening: In drie gevallen blijft de spanning niet binnen de gestelde grenzen. In de 
spanfase wordt de spanning aan de bovenzijde van de middendoorsnede overschreden. In de 
bruikbaarheidsgrenstoestand wordt de spanning aan de onderzijde van de middendoorsnede 
overschreden en aan de bovenzijde van de randdoorsnede. Hiervoor wordt extra wapening in de 
doorsnede opgenomen. 
 
Aan de bovenzijde van de middendoorsnede is in de spanfase nodig: 
 

bbwap WM •σ∆=  
 
Uit het moment kan vervolgens met behulp van de onderstaande formule de minimaal benodigde 
hoeveelheid wapening voor het opnemen van die restspanning worden bepaald:  
 

zfAM ss ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 584 mm2 moet zijn. Een wapening van 6 Ø 12 (As = 
679 mm2) voldoet.  
 
Aan de bovenzijde van de randdoorsnede is in de bruikbaarheidsgrenstoestand nodig: 
 

bbwap WM •σ∆=  
 
Uit het moment kan vervolgens de minimaal benodigde hoeveelheid wapening voor het opnemen 
van die restspanning worden bepaald. Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 1304 mm2 
moet zijn. Een wapening van 8 Ø 16 (As = 1608 mm2) voldoet.  
 
Aan de onderzijde van de middendoorsnede is in de bruikbaarheidsgrenstoestand nodig: 
 

bowap WM •σ∆=  
 
Uit het moment kan vervolgens de minimaal benodigde hoeveelheid wapening voor het opnemen 
van die restspanning worden bepaald. Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 1392 mm2 
moet zijn. Een wapening van 4 Ø 20 met 2 Ø 16 (As = 1659 mm2) voldoet. 
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F5.5: Berekening bezwijkmoment: Nu wordt het uiterst opneembare moment in de 
middendoorsnede bepaald.  
 
1: Schatting hoogte betondrukzone: Hiervoor wordt geschat dat op het tijdstip van bezwijken de 
spanning in het voorspanstaal 0,95 fpu bedraagt. Daarnaast wordt aangenomen dat het 
betonstaal vloeit. Voor de doorsnede geldt dan de volgende evenwichtsvergelijking: 
 
 )f95,0(AfAF'N pwpupsspwb σ−+=−  
 
Met: 
 bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 
  b : De breedte van de bovenflens. Deze is 1000 mm. 
  ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze wordt gezocht. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 
 
Door nu de formule voor het evenwicht in de doorsnede om te schrijven kan de hoogte van de 
betondrukzone worden bepaald. Voor de hoogte van de betondrukzone xu wordt 233 mm 
gevonden. Deze waarde ligt binnen de hoogte van de bovenflens. 
 
2: Controle van de hoogte van de betondrukzone: De hoogte van de betondrukzone is begrensd. 
Hiervoor geldt: 
 

 maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
 ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze is 233 mm. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening. 
Deze is 1087 mm. 

β−
+

=
f500

500k maxx  

Waarin: 
 f : De getalwaarde van de spanning. Deze wordt bepaald uit: 

  
( )

sp

ssppwp

AA
AfAf

+

+σ−
 

  Deze heeft de waarde 397 N/mm2. 
β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 

geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 
 
Wanneer deze formules worden ingevuld, wordt een maximaal toelaatbare hoogte van 606 mm 
gevonden. De hoogte van de betondrukzone voldoet dus. 
 
3: Bepaling van de optredende rekken: Om de spanning in het voorspanstaal te kunnen bepalen 
moet de rek in het voorspanstaal bekend zijn. Deze wordt bepaald met de onderstaande formule: 
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 pw
u

p
bup 1

x
d

ε+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−ε=ε  

 
Met: 
 buε : De rek in de beton. Deze heeft de waarde van 3,5x10-3. 

pd : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van het voorspanstaal. Deze is 
1063 mm. 

 ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze is 233 mm. 

 pwε : De rek ten gevolge van de werkvoorspanning. Deze volgt uit: 

  ppw E/σ  en bedraagt 5,3x10-3. 
 

F5.4: Sigma-epsilon diagram voorspanstaal 

Voor de rek in het voorspanstaal wordt de 
waarde 17,8x10-3 gevonden. Met behulp van 
het sigma-epsilon diagram in figuur F5.4 kan 
de bij deze rek behorende spanning worden 
bepaald. Hiervoor wordt 1583 N/mm2. 
gevonden. 
 

 
4:Bepaling krachten: Nu de spanning in het betonstaal bekend is kunnen de krachten berekend 
worden 
 
De kracht in het betonstaal is: 
 
 sss fAN =  
 
Hieruit volgt een kracht van 722 kN. 
 
De toename van de kracht in het voorspanstaal is: 
 
 )(AN pwpupp σ−σ=∆  
 
Hieruit volgt een kracht van 1953 kN 
 
Deze waarde leveren samen een N van 2675 kN 
 
5: Controle evenwicht: Er moet evenwicht zijn tussen de horizontale krachten in de doorsnede. Er 
moet gelden: 
 
 bpw NFN =+  
 
Met: 
 N: De heeft de waarde van 2675 kN 
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 pwF : De normaalkracht ten gevolge van de werkvoorspanning. Deze is 4062 kN 

bN : De normaalkracht in het beton. Deze volgt uit: bub 'fbx'N α= , waarin voor xu de 
waarde 233 mm wordt ingevuld. De normaalkracht bedraagt dan 6815 kN. 

 
De hoogte van de betondrukzone is iets te hoog geschat. De berekening wordt herhaald met een 
kleinere waarde voor xu. Door proberen wordt gevonden dat voor xu de waarde 230 mm geldt. 
 
Nu de hoogte van de betondrukzone bekend is kan het uiterst opneembare moment Mu worden 
bepaald. 
 
 )yz(F)yd)((A)yd(fAM bpwppwpupsssu −+−σ−σ+−=  
 
Met: 
 sd : De nuttige hoogte voor het wapeningsstaal. Deze is 1143 mm 

 pd : De nuttige hoogte voor het voorspanstaal. Deze is 1063 mm 
 y : Hiervoor geldt y = 7/18 xu = 89 mm 
 
Voor het uiterst opneembare moment Mu geldt 4101 kNm. 
 
Er moet gelden: 
 
 rud MMM ><  
 
Het scheurmoment Mr volgt uit: 
 
 bobmdbmr W)f4,1(M σ+=  
 
Met: 
 bmf : De buigtreksterkte van beton. Hiervoor geldt 4,3 N/mm2. 

 bmdσ : De normaaldrukspanning. Deze volgt uit bpw A/N . Hiervoor geldt 7,2 N/mm2. 
 
Voor het scheurmoment Mr geldt 1401 kNm. 
 
Het extreme moment ten gevolge van de belasting volgt uit: 
 
 pvbpbd M0,1M5,1M2,1M −+=  
 
Met: 
 pM : pwppp AeM σ=  Hiervoor geldt: 2527 kNm. 
 
Voor het extreme moment Md geldt 2588 kNm. Aan de voorwaarde met betrekking tot de 
bezwijkveiligheid wordt voldaan. 
 
Overigens kan nu worden gecontroleerd of de aanname z = 0,83h een veilige aanname is. Voor z 
wordt namelijk gevonden 1143 mm – 89 mm = 1054 mm. Dit is groter dan 0,83h = 996 mm. De 
aanname was dus een veilige aanname. 
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F5.6: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten zijn extreem ter plaatse van de 
randoplegging. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen overdraagbaar zijn ter 
plaatse van het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 2sn1d τ<τ+τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  

nτ : Factor die invloed van normaaldrukkrachten in rekening brengt. Hiervoor geldt: 

bmdn '15,0 σ=τ ; met bpdbmd A/'N' =σ  

sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
De dwarskracht wordt bepaald uit: 
 
 l)q0,1q5,1)qq(2,1(2/1V pvbrbegd −++=  
 
Met: 

 pq : 
2

pw
pw l

fF8
q = . Voor qpw wordt 19,1 kN/m gevonden 

 
Voor de dwarskracht wordt dan een extreme waarde van 972 kN gevonden ter plaatse van het 
liggereinde gevonden en een extreme waarde van 890 kN ter plaatse van het begin van de 
inkassing.  
 
Bij de bepaling van de rekenwaarde van de schuifspanning moet de helft van de breedte van het 
voorspankanaal in mindering worden gebracht op de breedte van de doorsnede. In dit geval 
betekent dat een reductie van de breedte met 45 mm. 
 
Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 

b d τd τ1 τn wapening τs τ2 τd<τ1+τn+τs<τ2 
mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
355 952 2,88 0,86 0,90 12 - 200 1,25 7,80 Ja 
155 952 6,03 0,86 1,08 12 - 100 5,71 7,80 Ja 

Tabel F5.2: Controle schuifspanningen 
 
F5.7: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De voorspanning heeft geen invloed 
op de console. De volgende belastingen werken op de console: 
 
 Vd = 1149 kN (zie bijlage G) 
 Md = Vd x 0,235 m = 270 kNm 
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1: Controle op gedrongen doorsnede: De eerste stap is controleren of de doorsnede gedrongen 
is. Een doorsnede is gedrongen als wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarde: 
 

 0,2
h
lov ≤  

 
Met: 
 ovl : De afstand tussen de momentennulpunten. Voor consoles geldt: lov = 2a 

 h : De hoogte van de console. Deze is 561 mm. 
 
Voor de bepaling van a wordt de figuur uit afbeelding F5.5 gebruikt. 
 

 
Afbeelding F5.5: Console schematisch 

Voor de waarde van a wordt aangehouden 235 mm plus 
de kleinste waarde van: 
 
½ ab, ¼ L en ¼ h 
 
ab = 100 mm 
L = 400 mm 
h = 561 mm 
 
Dus voor a geldt de waarde 285 mm. 

 
Vullen we a in in de formule dan blijkt de doorsnede gedrongen. 
 
2: Bepaling uiterst opneembare moment: Het uiterst opneembare moment is te bepalen met: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 

z : De nuttige hoogte van de doorsnede. Hiervoor geldt bij consoles: 
l8,0h4,0l2,0z ≤+= . Met l = 2a wordt hiervoor gevonden z = 338 mm. 

 
Met een wapening van 6 ∅ 20 (As = 1885 mm2) wordt het uiterst opneembare moment Mu 277 
kNm. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarde Md < Mu. 
 
3: Controle schuifspanningen: Voor de schuifspanningen moet, omdat het aandeel van de beton 
in het opnemen van de schuifspanning bij de berekening van de console wordt verwaarloosd, 
gelden:  
 
 2sd τ<τ<τ  
 
Bij het bepalen van de optredende schuifspanningen geldt d = h aangezien er sprake is van een 
gedrongen doorsnede. Dit betekent een τd van 5,12 N/mm2. 
 
Een beugelwapening van ∅20 – 75 kan een schuifspanning τs van 5,49 N/mm2 opnemen. 
Daarmee wordt voldaan aan de eisen. 
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F5.8: Berekening ophangwapening: In de ligger moet de verticale reactie (deze is gelijk aan de 
maximale dwarskracht Vd) uit de tandoplegging kunnen worden overgebracht naar onderzijde van 
de ligger. Zie afbeelding F5.6.  
 

Afbeelding F5.6: Ophangwapening 

in dit geval geldt: 
 
h2 = 561 mm 
θ = 45° 
 
De volledige kracht Vd 
moet dus worden 
overgebracht binnen een 
strook van 561 mm. De 
berekende 
staalhoeveelheid moet 
binnen dit gebied liggen. 

 
De maximale dwarskracht Vd is 1149 kN. 
 
Met behulp van: 
 
 sds f/VA =  
 
Volgt dat er tenminste 2641 mm2 benodigd is voor het overbrengen van deze kracht. Deze kracht 
wordt volledig door middel van beugels overgebracht. Er zijn dus 2 sneden aanwezig. Een 
aanvullende beugelwapening naast de dwarskrachtwapening van 7 ∅ 16 voldoet (2 x As = 1407 
mm2). 
 
F5.9: Berekening splijtspanningen: Bij de berekening van de splijtwapening wordt naar 
spreiding van de voorspankracht in de breedte van de doorsnede en in de hoogte van de 
doorsnede gekeken. Voor de bepaling van de krachten ten gevolge van deze krachtsinleiding 
wordt gebruik gemaakt van vakwerkanalogie. 
 
1: Splijtspanningen breedterichting: Voor de berekening van de krachten ten behoeve van de 
spreiding van de voorspankracht over de volledige breedte van de doorsnede is de figuur uit 
afbeelding F5.7 gebruikt. 
 

Nspl

Nspl

Fpw/2

Fpw/2

Op deze afbeelding zijn de volgende 
grootheden van toepassing: 
 
Fpw : 4065 kN 
b: 400 mm 
b1: 270 mm 
 
 

Afbeelding F5.7: Splijtkrachten breedterichting  
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De splijtkracht Nspl wordt als volgt bepaald: 
 

 )
h
1b1(Fpw4/1Nspl −=  

 
Dit betekent dat de splijtkracht Nspl 330 kN is. 
 
Om deze splijtkracht over te kunnen dragen is een staaldoorsnede benodigd die volgt uit: 
 

sspls /NA σ=  
 
Met: 
 sA : De benodigde staaldoorsnede 

 splN : De splijtkracht in de doorsnede 

 sσ : De toelaatbare spanning in het staal. Hiervoor geldt: σs = 3000/∅k<360 N/mm2. 
 
Wanneer er voor de beugels ∅ 16 wordt genomen is er tenminste een staaldoorsnede van 1762 
mm2 benodigd. Er wordt beugelwapening toegepast, dus er is sprake van 2 sneden. Dit betekent 
dat er tenminste 5 beugels ∅ 16 (2 x As = 1005 mm2) benodigd zijn. De splijtwapening wordt 
gebundeld met de ophangwapening.  
 
2: Splijtspanningen hoogterichting: Voor de berekening van de benodigde krachten ten behoeve 
de inleiding van de voorspankracht in de doorsnede worden de splijtkrachten T1 en T2 bepaald 
met behulp van de figuur in afbeelding F5.8. 
 

Fpw/2

Fpw/2

Fpw

e.l.

Sigma bb

Sigma bo

T2
T1

D2D1

Afbeelding F5.8: Splijtkrachten hoogterichting 

Op deze afbeelding 
zijn de volgende 
grootheden van 
toepassing: 
 
Fpw : 4065 kN 
h: 1200 mm 
h3: 322.5 mm 
l1: 600 mm 

 
Door de spanningsverdeling te bepalen die ontstaat ten gevolge van de voorspankracht Fpw kan 
worden bepaald op welke hoogte de drukkracht D2 aangrijpt. Uit deze spanningsverdeling kan 
namelijk hoogte h2 worden bepaald. De drukkracht D2 grijpt aan op 1/3 van die hoogte h2. 
 
De spanning aan de bovenzijde van de doorsnede wordt bepaald uit: 
 

 
bb

ppw

b

pw
bb W

eF
A
F

+−=σ  

 
Daaruit volgt dat σbb 3,0 N/mm2 bedraagt. 
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De spanning aan de onderzijde van de doorsnede wordt bepaald uit: 
 

bo

ppw

b

pw
bo W

eF
A
F

−−=σ  

 
Daaruit volgt dat σbo –19,9 N/mm2 bedraagt. 
 
Vanuit de spanningsverdeling is vervolgens hoogte h2 eenvoudig te bepalen. Voor h2 wordt (uit 
19,9/(19,9+3,0) x h =) 1043 mm gevonden. Dit betekent dat de resultante van de kracht op 347,7 
mm boven de onderzijde van de doorsnede aangrijpt. 
 
Het verschil tussen h2 en h3 bedraagt 25,2 mm. De afstand l1 waarover dit hoogteverschil moet 
worden overbrugt bedraagt 600 mm. Met behulp van vakwerkanalogie kunnen vervolgens de 
splijtkrachten worden bepaald: 
 
Voor de splijtkracht T1 geldt: 
 

 
1l

)3h2h(FT pw1

−
=  

 
Daarmee wordt voor T1 170,7 kN gevonden.  
 
Voor de splijtkracht T2 geldt: 
 

 
)816352h3/1h(

1lTT 12 −−−−
=  

 
Daarmee wordt voor T2 129,1 kN gevonden. 
 
Om deze krachten in de doorsnede te kunnen inleiden is een staaldoorsnede benodigd die volgt 
uit: 
 

sspls /NA σ=  
 
Met: 
 sA : De benodigde staaldoorsnede 

 splN : De splijtkracht in de doorsnede 

 sσ : De toelaatbare spanning in het staal. Hiervoor geldt: σs = 3000/∅k<360 N/mm2. 
 
Wanneer er voor de wapening ∅ 16 wordt genomen is er tenminste een staaldoorsnede van 910 
mm2 benodigd om kracht T1 in te leiden. Voor beide krachten wordt een wapening 4 ∅ 16 en 2 ∅ 
10 (As = 804 + 157 mm2) toegepast. 
 
F5.10: Berekening wapening oplegrand vloer: Tot slot wordt de wapening van in de oplegrand 
voor de vloer gecontroleerd. Hierbij dient rekening te worden gehouden met buiging en 
dwarskracht. De volgende belastingen werken op de oplegrand: 
 
 qp: 22,0 kN/m 
 qq: 15,9 kN/m 
 
 Vd: 50,3 kN 
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 Md: Vd x 0,07 m = 3,5 kNm 
 
1: Controle op gedrongen doorsnede: De eerste stap is controleren of de doorsnede gedrongen 
is. Een doorsnede is gedrongen als wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarde: 
 

 0,2
h
lov ≤  

 
Met: 
 ovl : De afstand tussen de momentennulpunten. Voor consoles geldt: lov = 2a 

 h : De hoogte van de console. Deze is 120 mm. 
 
Voor de bepaling van a wordt de figuur uit afbeelding F5. gebruikt. Voor de waarde van a wordt 
aangehouden 70 mm plus de kleinste waarde van ½ ab, ¼ L en ¼ h 
 
ab = 60 mm 
L = 120 mm 
h = 120 mm 
 
Dus voor a geldt de waarde 100 mm. 
 
Vullen we a in in de formule dan blijkt de doorsnede gedrongen. 
 
2: Bepaling uiterst opneembare moment: Het uiterst opneembare moment is te bepalen met: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 

z : De nuttige hoogte van de doorsnede. Hiervoor geldt bij consoles: 
l8,0h4,0l2,0z ≤+= . Met l = 2a wordt hiervoor gevonden z = 88 mm. 

 
Met een wapening van ∅ 6-300 (As = 94 mm2) wordt het uiterst opneembare moment Mu 3,6 
kNm. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarde Md < Mu. 
 
3: Controle schuifspanningen: Voor de schuifspanningen moet gelden:  
 
 2s1d τ<τ+τ<τ  
 
Bij het bepalen van de optredende schuifspanningen geldt d = h aangezien er sprake is van een 
gedrongen doorsnede. Dit betekent een τd van 0,42 N/mm2. 
 
Voor τ1 geldt een waarde van 0,86 N/mm2. Daarmee wordt voldaan aan de gestelde eis. 

F6: Berekening wapening voorgespannen dakligger 
F6.1: Uitgangspunten: Voor de berekening van de voorgespannen dakligger worden de 
onderstaande geometrieen gehanteerd voor de middendoorsnede en de doorsnede ter plaatse 
van de liggereinden: 
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Afbeelding F6.1: Doorsnede tpv midden 

Op deze figuur zijn de volgende 
doorsnedegrootheden van toepassing: 
 
Ab: 483 * 103 mm2 
Zbo: 627 mm 
Ib: 471 * 108 mm4 
Wbo: 75,1 * 106 mm3 
Wbb: 126 * 106 mm3 
kbb: 155 mm 
kbo: 261 mm 
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Afbeelding F6.2: Doorsnede tpv oplegging  

Op deze figuur zijn de volgende 
doorsnedegrootheden van toepassing: 
 
Ab: 571 * 103 mm2 
Zbo: 607 mm 
Ib: 498 * 108 mm4 
Wbo: 82,0 * 106 mm3 
Wbb: 127 * 106 mm3 
kbb: 144 mm 
kbo: 222 mm 
 

 
Op deze ligger werkt een maximaal moment van 3590 kNm volgens de bereking in bijlage G. Bij 
de controle op de doorsnede wordt echter in eerste instantie naar de spanningen in de doorsnede 
volgens de incidentele belastingcombinaties gekeken. Er wordt zowel naar de spanfase, als de 
gebruiksfase gekeken. Hiervoor wordt het moment opgesplitst in delen: 
 
 MEG; LIGGER: 1/8 * 11,6 kN/m * (21,3 m)2 = 658 kNm 
 MRB  1/8 * 31,8 kN/m * (21,3 m)2 = 1803 kNm 
  Totale permanente belasting:  2461 kNm 
 MVB  1/8 * 7,1 kN/m * (21,3 m)2 = 403 kNm 
  Totaal     2864 kNm 
 
Met de bovenstaande momenten worden vervolgens de spanningen in de doorsnede 
gecontroleerd. 
 
Voor de voorspanning worden twee kabels van 12 strengen Ø 12.9 toegepast. Deze kabels 
worden boven elkaar toegepast, om de liggers smal te houden. De kabels hebben een 
verschillende kromming en excentriciteit. 
 

 
Afbeelding F6.3: Verloop voorspanning 
 
Om de berekening te vereenvoudigen wordt het gemiddelde verloop van de twee kabels 
aangenomen, als het verloop van de voorspanning. De excentriciteit ep van de voorspanning ter 
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plaatse van het midden van de ligger bedraagt 504 mm en de excentriciteit ep van de 
voorspanning ter plaatse van het einde van de ligger bedraagt 347 mm  
 
Voor deze gemiddelde kabel worden de wrijvingsverliezen bepaald die ontstaan door het 
gekromde verloop. Om deze wrijvingsverliezen te bepalen wordt aangenomen dat het 
kabelverloop parabolisch is. De volgende formule geeft de voorspankracht ter plaatse van x ten 
gevolge het enkelzijdig voorspannen van de ligger. 
 
 x)µ(

pipi
1eF(x)F ϕϕ+−=  

 
Waarin: 
 )x(Fpi : De voorspankracht ter plaatse van x 

 piF : De initiele voorspankracht 
 µ : De wrijvingscoefficient. Deze is 0,13 

ϕ  De helling van de kabel in de doorsnede. Deze volgt uit: 

x
l
f8

2
=ϕ  

 Waarin: 
  f : Het (gemiddelde) pijl. Dit is 137 mm 
  l : De lengte van de overspanning 
  x : De positie waar je de spanning wil weten 

1ϕ : Factor om het wobble-effect in rekening te brengen. Deze is 0,005 rad/m 
 
Wanneer we voor een aantal punten op de ligger deze waarden uitrekenen krijgen we de 
onderstaande tabel: 
 

X ϕ ϕ Fpi(x)/Fpi(x=0) 
0 0 0 1,00 

¼ l 0,013 0,027 0,99 
½ l 0,026 0,053 0,99 
¾ l 0,039 0,080 0,98 
l 0,051 0,107 0,98 

Tabel F6.1: Wrijvingsverliezen 
 
Voor de aanvangsspanning σpi wordt 1350 N/mm2 aangehouden. De spanning ter plaatse van het 
midden van de ligger is dan 0,99 * 1350 N/mm2 = 1337 N/mm2. 
 
De voorspankracht inclusief de wrijvingsverliezen in het midden van de overspanning bedraagt 
dan: 
 
 Fpi = 2 * 12 * 100 mm2 * 1337 N/mm2 = 3209 kN 
 
F6.2: Controle spanningen spanfase: De spanningen in de ligger worden gecontroleerd voor 
de midden doorsnede en de doorsnede ter plaatse van de liggeruiteinden. De spanning in de 
doorsnede in de spanfase moet liggen tussen de buigtreksterkte van het beton en de druksterkte. 
Kleine trekspanningen zijn in deze fase toelaatbaar, aangezien eventuele scheuren in de 
gebruiksfase worden dichtgedrukt. Er moet dus gelden: 
 
 bmxxb f'f ≤≤ σ  
 
Waarbij: 
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 b'f : De betondruksterkte. Deze is - 39 N/mm2. 

 xxσ : De optredende spanning in de uiterste boven of ondervezel van de doorsnede. 

 bmf : De buigtreksterkte van beton. Deze is 4,3 N/mm2. 
 
De spanning in de middendoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bo

REP;EG

bo

ppi

b

pi
bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 b
2

bo 'fmm/N3,19 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de middendoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;EG

bb

ppi

b

pi
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 bm
2

bb fmm/N0,1 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet.  
 
De spanningen in de randdoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bo

REP;EG

bo

ppi

b

pi
bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 b
2

bo 'fmm/N2,19 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de randdoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;EG

bb

ppi

b

pi
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 bm
2

bb fmm/N2,3 ≥=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
F6.3: Controle spanningen bruikbaarheidsgrenstoestand: De spanningen in de ligger worden 
gecontroleerd voor de middendoorsnede en de doorsnede ter plaatse van de liggeruiteinden. In 
de bruikbaarheidsgrenstoestand moet overal in de doorsnede een drukspanning aanwezig zijn. 
Er moet dus gelden: 
 
 2

xxb mm/N0'f ≤σ≤  
 
Waarbij: 
 b'f : De betondruksterkte. Deze is - 39 N/mm2. 

 xxσ : De optredende spanning in de uiterste boven of ondervezel van de doorsnede. 
 
Bij de berekening van de spanningen in de doorsnede wordt voor de voorpsankracht de 
werkvoorspankracht aangehouden. De werkvoorspankracht is lager dan de initiele 
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voorspankracht. In de gebruiksfase treden krimp en kruip van beton en relaxatie van het 
voorspanstaal op. Met de effecten hiervan op de voorspankracht wordt rekening gehouden door 
de werkvoorspankracht op 80% van de initiele voorspankracht te schatten. 
 
 pipw F8,0F ×=  
 
De spanning in de middendoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bo

REP;TOT

bo

ppw

b

pw
bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 22
bo mm/N0mm/N6,15 ≥=σ  

 De doorsnede voldoet niet. Er is extra wapening noodzakelijk. Zie F5.4. 
 
De spanning in de middendoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;TOT

bb

ppw

b

pw
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 b
2

bb 'fmm/N7,17 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanningen in de randdoorsnede aan de onderzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bo

REP;TOT

bo

ppw

b

pw
bo W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 b
2

bo 'fmm/N2,19 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de randdoorsnede aan de bovenzijde wordt als volgt bepaald: 
 

 
bb

REP;TOT

bb

ppw

b

pw
bb W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 22
bb mm/N0mm/N5,2 ≥=σ  

 De doorsnede voldoet niet. Extra wapening is noodzakelijk. Zie F5.4. 
 
F6.4: Extra wapening: In twee gevallen blijft de spanning niet binnen de gestelde grenzen. In de 
bruikbaarheidsgrenstoestand wordt de spanning aan de onderzijde van de middendoorsnede 
overschreden en aan de bovenzijde van de randdoorsnede. Hiervoor wordt extra wapening in de 
doorsnede opgenomen. 
 
Aan de onderzijde van de middendoorsnede is in de bruikbaarheidsgrenstoestand nodig: 
 

bowap WM •σ∆=  
 
Uit het moment kan vervolgens met behulp van de onderstaande formule de minimaal benodigde 
hoeveelheid wapening voor het opnemen van die restspanning worden bepaald:  
 

zfAM ss ××=  
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Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 3244 mm2 moet zijn. Een wapening van 8 Ø 25 (As = 
3927 mm2) voldoet.  
 
Aan de bovenzijde van de randdoorsnede is in de bruikbaarheidsgrenstoestand nodig: 
 

bbwap WM •σ∆=  
 
Uit het moment kan vervolgens de minimaal benodigde hoeveelheid wapening voor het opnemen 
van die restspanning worden bepaald. Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 879 mm2 moet 
zijn. Een wapening van 6 Ø 16 (As = 1206 mm2) voldoet. 
 
F6.5: Berekening bezwijkmoment: Nu wordt het uiterst opneembare moment in de 
middendoorsnede bepaald.  
 
1: Schatting hoogte betondrukzone: Hiervoor wordt geschat dat op het tijdstip van bezwijken de 
spanning in het voorspanstaal 0,95 fpu bedraagt. Daarnaast wordt aangenomen dat het 
betonstaal vloeit. Voor de doorsnede geldt dan de volgende evenwichtsvergelijking: 
 
 )f95,0(AfAF'N pwpupsspwb σ−+=−  
 
Met: 
 bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 
  b : De breedte van de bovenflens. Deze is 1000 mm. 
  ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze wordt gezocht. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 
 
Door nu de formule voor het evenwicht in de doorsnede om te schrijven kan de hoogte van de 
betondrukzone worden bepaald. Voor de hoogte van de betondrukzone xu wordt 190 mm 
gevonden. Deze waarde ligt binnen de hoogte van de bovenflens. 
 
2: Controle van de hoogte van de betondrukzone: De hoogte van de betondrukzone is begrensd. 
Hiervoor geldt: 
 

 maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
 ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze is 190 mm. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening. 
Deze is 901 mm. 
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β−
+

=
f500

500k maxx  

Waarin: 
 f : De getalwaarde van de spanning. Deze wordt bepaald uit: 

  
( )

sp

ssppwp

AA
AfAf

+

+σ−
 

  Deze heeft de waarde 415 N/mm2. 
β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 

geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 
 
Wanneer deze formules worden ingevuld, wordt een maximaal toelaatbare hoogte van 496 mm 
gevonden. De hoogte van de betondrukzone voldoet dus. 
 
3: Bepaling van de optredende rekken: Om de spanning in het voorspanstaal te kunnen bepalen 
moet de rek in het voorspanstaal bekend zijn. Deze wordt bepaald met de onderstaande formule: 
 

 pw
u

p
bup 1

x
d

ε+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−ε=ε  

 
Met: 
 buε : De rek in de beton. Deze heeft de waarde van 3,5x10-3. 

pd : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van het voorspanstaal. Deze is 
877 mm 

 ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze is 190 mm. 

 pwε : De rek ten gevolge van de werkvoorspanning. Deze volgt uit: 

  ppw E/σ  en bedraagt 5,3x10-3. 
 

F6.4: Sigma-epsilon diagram voorspanstaal 

Voor de rek in het voorspanstaal wordt de 
waarde 18,0x10-3 gevonden. Met behulp van 
het sigma-epsilon diagram in figuur F6.4 kan 
de bij deze rek behorende spanning worden 
bepaald. Hiervoor wordt 1585 N/mm2. 
gevonden. 
 

 
4:Bepaling krachten: Nu de spanning in het betonstaal bekend is kunnen de krachten berekend 
worden 
 
De kracht in het betonstaal is: 
 
 sss fAN =  
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Hieruit volgt een kracht van 1708 kN. 
 
De toename van de kracht in het voorspanstaal is: 
 
 )(AN pwpupp σ−σ=∆  
 
Hieruit volgt een kracht van 1238 kN 
 
Deze waarde leveren samen een N van 2946 kN 
 
5: Controle evenwicht: Er moet evenwicht zijn tussen de horizontale krachten in de doorsnede. Er 
moet gelden: 
 
 bpw NFN =+  
Met: 
 N: De heeft de waarde van 2946 kN 
 pwF : De normaalkracht ten gevolge van de werkvoorspanning. Deze is 2566 kN 

bN : De normaalkracht in het beton. Deze volgt uit: bub 'fbx'N α= , waarin voor xu de 
waarde 190 mm wordt ingevuld. De normaalkracht bedraagt dan 5558 kN. 

 
De hoogte van de betondrukzone is iets te hoog geschat. De berekening wordt herhaald met een 
kleinere waarde voor xu. Door proberen wordt gevonden dat voor xu de waarde 188 mm geldt. 
 
Nu de hoogte van de betondrukzone bekend is kan het uiterst opneembare moment Mu worden 
bepaald. 
 
 )yz(F)yd)((A)yd(fAM bpwppwpupsssu −+−σ−σ+−=  
 
Met: 
 sd : De nuttige hoogte voor het wapeningsstaal. Deze is 916 mm 

 pd : De nuttige hoogte voor het voorspanstaal. Deze is 877 mm 
 y : Hiervoor geldt y = 7/18 xu = 73 mm 
 
Voor het uiterst opneembare moment Mu geldt 3208 kNm. 
 
Er moet gelden: 
 
 rud MMM ><  
 
Het scheurmoment Mr volgt uit: 
 
 bobmdbmr W)f4,1(M σ+=  
 
Met: 
 bmf : De buigtreksterkte van beton. Hiervoor geldt 4,3 N/mm2. 

 bmdσ : De normaaldrukspanning. Deze volgt uit bpw A/N . Hiervoor geldt 5,3 N/mm2. 
 
Voor het scheurmoment Mr geldt 850 kNm. 
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Het extreme moment ten gevolge van de belasting volgt uit: 
 
 pvbpbd M0,1M5,1M2,1M −+=  
 
Met: 
 pM : pwppp AeM σ=  Hiervoor geldt: 1293 kNm. 
 
Voor het extreme moment Md geldt 2265 kNm. Aan de voorwaarde met betrekking tot de 
bezwijkveiligheid wordt voldaan. 
 
Overigens kan nu worden gecontroleerd of de aanname z = 0,83h een veilige aanname is. Voor z 
wordt namelijk gevonden 916 mm – 73 mm = 843 mm. Dit is groter dan 0,83h = 830 mm. De 
aanname was dus een veilige aanname. 
 
F6.6: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten zijn extreem ter plaatse van de 
randoplegging. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen overdraagbaar zijn ter 
plaatse van het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 2sn1d τ<τ+τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  

nτ : Factor die invloed van normaaldrukkrachten in rekening brengt. Hiervoor geldt: 

bmdn '15,0 σ=τ ; met bpdbmd A/'N' =σ  

sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
De dwarskracht wordt bepaald uit: 
 
 l)q0,1q5,1)qq(2,1(2/1V pvbrbegd −++=  
 
Met: 

 pq : 
2

pw
pw l

fF8
q = . Voor qpw wordt 7,1 kN/m gevonden 

 
Voor de dwarskracht wordt dan een extreme waarde van 592 kN gevonden ter plaatse van het 
liggereinde gevonden en een extreme waarde van 556 kN ter plaatse van het begin van de 
inkassing.  
 
Bij de bepaling van de rekenwaarde van de schuifspanning moet de helft van de breedte van het 
voorspankanaal in mindering worden gebracht op de breedte van de doorsnede. In dit geval 
betekent dat een reductie van de breedte met 38 mm. 
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Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 

b d τd τ1 τn wapening τs τ2 τd<τ1+τn+τs<τ2 
mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
362 842 1,94 0,86 0,67 12 - 300 0,82 7,80 Ja 
162 842 4,07 0,86 0,80 12 - 150 3,64 7,80 Ja 

Tabel F6.2: Controle schuifspanningen 
 
F6.7: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De voorspanning heeft geen invloed 
op de console. De volgende belastingen werken op de console: 
 
 Vd = 674 kN (zie bijlage G) 
 Md = Vd x 0,235 m = 158 kNm 
1: Controle op gedrongen doorsnede: De eerste stap is controleren of de doorsnede gedrongen 
is. Een doorsnede is gedrongen als wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarde: 
 

 0,2
h
lov ≤  

 
Met: 
 ovl : De afstand tussen de momentennulpunten. Voor consoles geldt: lov = 2a 

 h : De hoogte van de console. Deze is 480 mm. 
 
Voor de bepaling van a wordt de figuur uit afbeelding F6.5 gebruikt. 
 

 
Afbeelding F6.5: Console schematisch 

Voor de waarde van a wordt aangehouden 235 mm plus 
de kleinste waarde van: 
 
½ ab, ¼ L en ¼ h 
 
ab = 100 mm 
L = 400 mm 
h = 480 mm 
 
Dus voor a geldt de waarde 285 mm. 

 
Vullen we a in in de formule dan blijkt de doorsnede gedrongen. 
 
2: Bepaling uiterst opneembare moment: Het uiterst opneembare moment is te bepalen met: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 

z : De nuttige hoogte van de doorsnede. Hiervoor geldt bij consoles: 
l8,0h4,0l2,0z ≤+= . Met l = 2a wordt hiervoor gevonden z = 306 mm. 
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Met een wapening van 4 ∅ 20 (As = 1257 mm2) wordt het uiterst opneembare moment Mu 167 
kNm. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarde Md < Mu. 
 
3: Controle schuifspanningen: Voor de schuifspanningen moet, omdat het aandeel van de beton 
in het opnemen van de schuifspanning bij de berekening van de console wordt verwaarloosd, 
gelden:  
 
 2sd τ<τ<τ  
 
Bij het bepalen van de optredende schuifspanningen geldt d = h aangezien er sprake is van een 
gedrongen doorsnede. Dit betekent een τd van 3,51 N/mm2. 
 
Een beugelwapening van ∅ 16 – 75 kan een schuifspanning τs van 3,72 N/mm2 opnemen. 
Daarmee wordt voldaan aan de eisen. 
 
F6.8: Berekening ophangwapening: In de ligger moet de verticale reactie (deze is gelijk aan de 
maximale dwarskracht Vd) uit de tandoplegging kunnen worden overgebracht naar onderzijde van 
de ligger. Zie afbeelding F5.6, waarbij in dit geval geldt: 
 
h2 = 480 mm 
θ = 45° 
 
De volledige kracht Vd moet dus worden overgebracht binnen een strook van 480 mm. De 
berekende staalhoeveelheid moet binnen dit gebied liggen 
 
De maximale dwarskracht Vd is 674 kN. 
 
Met behulp van: 
 
 sds f/VA =  
 
Volgt dat er tenminste 1549 mm2 benodigd is voor het overbrengen van deze kracht. Deze kracht 
wordt volledig door middel van beugels overgebracht. Er zijn dus 2 sneden aanwezig. Een 
aanvullende beugelwapening naast de dwarskrachtwapening van 4 ∅ 16 voldoet (2 x As = 1608 
mm2). 
 
F6.9: Berekening splijtspanningen: Bij de berekening van de splijtwapening wordt naar 
spreiding van de voorspankracht in de breedte van de doorsnede en in de hoogte van de 
doorsnede gekeken. Voor de bepaling van de krachten ten gevolge van deze krachtsinleiding 
wordt gebruik gemaakt van vakwerkanalogie. 
 
1: Splijtspanningen breedterichting: Voor de berekening van de krachten ten behoeve van de 
spreiding van de voorspankracht over de volledige breedte van de doorsnede is de figuur uit 
afbeelding F5.7 gebruikt. 
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Nspl

Nspl

Fpw/2

Fpw/2

 
Afbeelding F6.6: Splijtkrachten breedterichting 

Op deze afbeelding zijn de 
volgende grootheden van 
toepassing: 
 
Fpw : 2567 kN 
b: 400 mm 
b1: 205 mm 
 
 

 
De splijtkracht Nspl wordt als volgt bepaald: 
 

 )
b
1b1(Fpw4/1Nspl −=  

 
Dit betekent dat de splijtkracht Nspl 313 kN is. 
 
Om deze splijtkracht over te kunnen dragen is een staaldoorsnede benodigd die volgt uit: 
 

sspls /NA σ=  
 
Met: 
 sA : De benodigde staaldoorsnede 

 splN : De splijtkracht in de doorsnede 

 sσ : De toelaatbare spanning in het staal. Hiervoor geldt: σs = 3000/∅k<360 N/mm2. 
 
Wanneer er voor de beugels ∅ 16 wordt genomen is er tenminste een staaldoorsnede van 1669 
mm2 benodigd. Er wordt beugelwapening toegepast, dus er is sprake van 2 sneden. Dit betekent 
dat er tenminste 5 beugels ∅ 16 (2 x As = 1005 mm2) benodigd zijn.  
 
2: Splijtspanningen hoogterichting: Voor de berekening van de benodigde krachten ten behoeve 
de inleiding van de voorspankracht in de doorsnede worden de splijtkrachten T1 en T2 bepaald 
met behulp van de figuur in afbeelding F6.8. 
 

Fpw/2

Fpw/2

Fpw

e.l.

Sigma bb

Sigma bo

T2
T1

D2D1

Afbeelding F6.7: Splijtkrachten hoogterichting 

Op deze afbeelding 
zijn de volgende 
grootheden van 
toepassing: 
 
Fpw : 2567 kN 
h: 1000 mm 
h3: 260 mm 
l1: 500 mm 
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Door de spanningsverdeling te bepalen die ontstaat ten gevolge van de voorspankracht Fpw kan 
worden bepaald op welke hoogte de drukkracht D2 aangrijpt. Uit deze spanningsverdeling kan 
namelijk hoogte h2 worden bepaald. De drukkracht D2 grijpt aan op 1/3 van die hoogte h2. 
 
De spanning aan de bovenzijde van de doorsnede wordt bepaald uit: 
 

 
bb

ppw

b

pw
bb W

eF
A
F

+−=σ  

 
Daaruit volgt dat σbb 2,5 N/mm2 bedraagt. 
 
De spanning aan de onderzijde van de doorsnede wordt bepaald uit: 
 

bo

ppw

b

pw
bo W

eF
A
F

−−=σ  

 
Daaruit volgt dat σbo –15,4 N/mm2 bedraagt. 
 
Vanuit de spanningsverdeling is vervolgens hoogte h2 eenvoudig te bepalen. Voor h2 wordt (uit 
15,4/(15,4+2,5) x h =) 860 mm gevonden. Dit betekent dat de resultante van de kracht op 286,8 
mm boven de onderzijde van de doorsnede aangrijpt. 
 
Het verschil tussen h2 en h3 bedraagt 26,8 mm. De afstand l1 waarover dit hoogteverschil moet 
worden overbrugt bedraagt 500 mm. Met behulp van vakwerkanalogie kunnen vervolgens de 
splijtkrachten worden bepaald: 
 
Voor de splijtkracht T1 geldt: 
 

 
1l

)3h2h(FT pw1

−
=  

 
Daarmee wordt voor T1 137,6 kN gevonden.  
 
Voor de splijtkracht T2 geldt: 
 

 
)816352h3/1h(

1lTT 12 −−−−
=  

 
Daarmee wordt voor T2 105,1 kN gevonden. 
 
Om deze krachten in de doorsnede te kunnen inleiden is een staaldoorsnede benodigd die volgt 
uit: 
 

sspls /NA σ=  
 
Met: 
 sA : De benodigde staaldoorsnede 

 splN : De splijtkracht in de doorsnede 

 sσ : De toelaatbare spanning in het staal. Hiervoor geldt: σs = 3000/∅k<360 N/mm2. 
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Wanneer er voor de wapening ∅ 16 wordt genomen is er tenminste een staaldoorsnede van 734 
mm2 benodigd om kracht T1 in te leiden. Voor beide krachten wordt een wapening 4 ∅ 16 (As = 
804 mm2) toegepast. 

F7: Berekening wapening vloerligger 
F7.1: Uitgangspunten: Voor de berekening van de vloerligger worden dezelfde liggerdoorsnede 
en randdoorsnede aangehouden als voor de voorgespannen vloerligger. Zie afbeeldingen F5.1 
en F5.2 voor een afbeelding van die doorsnedes. Wel is de inkassing gewijzigd. Omdat er geen 
voorspankracht ingeleid hoeft te worden, kan deze dichter bij de tandoplegging beginnen. 
 
Bij de wapeningsberekeningen van de vloerligger dient rekening te worden gehouden met de 
volgende belastingen volgens de berekening in bijlage G: 
 

Md: 1542 kNm  
Vd: 629 kN 

 
F7.2: Berekening buigwapening: Voor de buigwapening aan de onderzijde geldt de 
onderstaande voorwaarde: 
 
 ud MM ≤  
 
Het uiterst opneembare moment wordt bepaald met behulp van de onderstaande formule: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 3559 mm2 moet zijn. Een wapening van 8 Ø 25 (As = 
3927 mm2) voldoet.  
 
Voor de bovenwapening van de ligger wordt aangenomen dat er tenminste 1/3 deel van de ten 
behoeve van het buigende moment benodigde wapening noodzakelijk is. Hiervoor wordt dan 
gevonden dat As tenminste 1186 mm2 moet zijn. Een wapening van 6 Ø 16 (As = 1206 mm2) 
voldoet. 
 
Vervolgens wordt de hoogte xu van de betondrukzone gecontroleerd. Voor de hoogte van de 
betondrukzone mag geen grotere waarde worden aangehouden, dan volgt uit: 
 

maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
 ux : De hoogte van de betondrukzone. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening. 
Deze is voor de onderwapening 1115 mm. Voor de bovenwapening is deze 1145 
mm. 
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β−
+

=
s

maxx f500
500k  

Waarin: 
  sf : De spanning in het wapeningsstaal. Deze heeft de waarde 435 N/mm2. 

β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 
geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 

 
Wanneer deze formules worden ingevuld, wordt een maximaal toelaatbare hoogte van 591 mm 
gevonden voor de onderwapening. Voor de bovenwapening wordt een maximale hoogte van de 
betondrukzone gevonden van 612 mm.  
 
De hoogte van de betondrukzone kan worden bepaald met behulp van het horizontale evenwicht 
in de doorsnede. Op het moment van bezwijken geldt: 
 
 sb N'N =  
 
Met:  

bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 

b : De breedte van de bovenflens. Deze is 1000 mm voor de bovenflens en 
400mm voor de onderflens 

  ux : De hoogte van de betondrukzone. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 

 sss fAN =  
 
Uit deze evenwichtsvergelijking volgt dat de hoogte van de betondrukzone aan de bovenzijde 
58,4 mm bedraagt. Deze is dus kleiner dan de maximaal toelaatbare drukhoogte. De hoogte van 
de betondrukzone aan de onderzijde bedraagt 44,8 mm. 
 
Overigens kan nu worden gecontroleerd of de aanname z = 0,83h een veilige aanname is. Voor z 
geldt namelijk: z = d – y; met y = 7/18 xu. Hiermee wordt voor de onderwapening een z gevonden 
van 1092 mm (1115 mm – 7/18 x 58.4 mm) Voor de bovenwapening wordt hieruit een z 
gevonden van 1128 mm (1145 mm – 7/18 x 44,8 mm). De aanname z = 830 mm was dus in 
beide gevallen een veilige aanname. Het uiterst opneembare moment zal voor zowel de 
onderwapening, als de bovenwapening nog wat groter zijn. 
 
F7.3: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten zijn extreem ter plaatse van de 
randoplegging. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen overdraagbaar zijn ter 
plaatse van het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 2s1d τ<τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  
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sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
Voor de dwarskracht wordt dan een extreme waarde van 629 kN gevonden ter plaatse van het 
liggereinde gevonden en een extreme waarde van 578 kN ter plaatse van het begin van de 
inkassing.  
 
Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 

b d τd τ1 wapening τs τ2 τd<τ1+τs<τ2 
mm mm N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
400 1115 1,41 0,86 12 – 300 0,74 7,80 Ja 
200 1115 2,59 0,86 12 – 150 2,95 7,80 Ja 

Tabel F7.1: Controle schuifspanningen 
 
F7.4: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De volgende belastingen werken op 
de console: 
 
 Vd = 629 kN (zie bijlage G) 
 Md = Vd x 0,235 m = 148 kNm 
 
1: Controle op gedrongen doorsnede: Voor de console wordt dezelfde geometrie aangehouden 
als bij de voorgespannen vloerligger. De doorsnede is gedrongen. Voor controle zie bijlage F5.7. 
Voor a wordt 285 mm aangehouden. 
 
2: Bepaling uiterst opneembare moment: Het uiterst opneembare moment is te bepalen met: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 

z : De nuttige hoogte van de doorsnede. Hiervoor geldt bij consoles: 
l8,0h4,0l2,0z ≤+= . Met l = 2a wordt hiervoor gevonden z = 338 mm. 

 
Met een wapening van 4 ∅ 20 (As = 1257 mm2) wordt het uiterst opneembare moment Mu 185 
kNm. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarde Md < Mu. 
 
3: Controle schuifspanningen: Voor de schuifspanningen moet, omdat het aandeel van de beton 
in het opnemen van de schuifspanning bij de berekening van de console wordt verwaarloosd, 
gelden:  
 
 2sd τ<τ<τ  
 
Bij het bepalen van de optredende schuifspanningen geldt d = h aangezien er sprake is van een 
gedrongen doorsnede. Dit betekent een τd van 2,80 N/mm2. 
 
Een beugelwapening van ∅ 16 – 75 kan een schuifspanning τs van 3,51 N/mm2 opnemen. 
Daarmee wordt voldaan aan de eisen. 
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F7.5: Berekening ophangwapening: In de ligger moet de verticale reactie (deze is gelijk aan de 
maximale dwarskracht Vd) uit de tandoplegging kunnen worden overgebracht naar onderzijde van 
de ligger. Zie afbeelding F5.6, waarbij in dit geval geldt: 
 

h2 = 561 mm 
θ = 45° 

 
De volledige kracht Vd moet dus worden overgebracht binnen een strook van 561 mm. De 
berekende staalhoeveelheid moet binnen dit gebied liggen. 
 
De maximale dwarskracht Vd is 629 kN. Met behulp van: 
 
 sds f/VA =  
 
Volgt dat er tenminste 1445 mm2 benodigd is voor het overbrengen van deze kracht. Deze kracht 
wordt volledig door middel van beugels overgebracht. Er zijn dus 2 sneden aanwezig. Een 
aanvullende beugelwapening naast de dwarskrachtwapening van 4 ∅ 16 voldoet (2 x As = 804 
mm2). 

F8: Berekening wapening dakligger 
F8.1: Uitgangspunten: Voor de berekening van de dakligger worden dezelfde liggerdoorsnede 
en randdoorsnede aangehouden als voor de voorgespannen dakligger. Zie afbeeldingen F6.1 en 
F6.2 voor een afbeelding van die doorsnedes. Wel is de inkassing gewijzigd. Omdat er geen 
voorspankracht ingeleid hoeft te worden, kan deze dichter bij de tandoplegging beginnen. 
 
Bij de wapeningsberekeningen van de vloerligger dient rekening te worden gehouden met de 
volgende belastingen volgens de berekening in bijlage G: 
 

Md: 1379 kNm  
Vd: 418 kN 

 
F8.2: Berekening buigwapening: Voor de buigwapening aan de onderzijde geldt de 
onderstaande voorwaarde: 
 
 ud MM ≤  
 
Het uiterst opneembare moment wordt bepaald met behulp van de onderstaande formule: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 3819 mm2 moet zijn. Een wapening van 8 Ø 25 (As = 
3927 mm2) voldoet.  
 
Voor de bovenwapening van de ligger wordt aangenomen dat er tenminste 1/3 deel van de ten 
behoeve van het buigende moment benodigde wapening noodzakelijk is. Hiervoor wordt dan 
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gevonden dat As tenminste 1273 mm2 moet zijn. Een wapening van 8 Ø 16 (As = 1608 mm2) 
voldoet. 
 
Vervolgens wordt de hoogte xu van de betondrukzone gecontroleerd. Voor de hoogte van de 
betondrukzone mag geen grotere waarde worden aangehouden, dan volgt uit: 
 

maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
 ux : De hoogte van de betondrukzone. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening. 
Deze is voor de onderwapening 915 mm. Voor de bovenwapening is deze 945 
mm. 

β−
+

=
s

maxx f500
500k  

Waarin: 
  sf : De spanning in het wapeningsstaal. Deze heeft de waarde 435 N/mm2. 

β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 
geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 

 
Wanneer deze formules worden ingevuld, wordt een maximaal toelaatbare hoogte van 485 mm 
gevonden voor de onderwapening. Voor de bovenwapening wordt een maximale hoogte van de 
betondrukzone gevonden van 501 mm.  
 
De hoogte van de betondrukzone kan worden bepaald met behulp van het horizontale evenwicht 
in de doorsnede. Op het moment van bezwijken geldt: 
 
 sb N'N =  
 
Met:  

bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 

b : De breedte van de bovenflens. Deze is 1000 mm voor de bovenflens en 
400mm voor de onderflens 

  ux : De hoogte van de betondrukzone. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 

 sss fAN =  
 
Uit deze evenwichtsvergelijking volgt dat de hoogte van de betondrukzone aan de bovenzijde 
58,4 mm bedraagt. Deze is dus kleiner dan de maximaal toelaatbare drukhoogte. De hoogte van 
de betondrukzone aan de onderzijde bedraagt 59,7 mm. 
 
Overigens kan nu worden gecontroleerd of de aanname z = 0,83h een veilige aanname is. Voor z 
geldt namelijk: z = d – y; met y = 7/18 xu. Hiermee wordt voor de onderwapening een z gevonden 
van 892 mm (915 mm – 7/18 x 58.4 mm) Voor de bovenwapening wordt hieruit een z gevonden 
van 922 mm (945 mm – 7/18 x 59,7 mm). De aanname z = 830 mm was dus in beide gevallen 



Arnhem CS  Bijlage F 

Derksen J.H.W. 107 
S429367 

een veilige aanname. Het uiterst opneembare moment zal voor zowel de onderwapening, als de 
bovenwapening nog wat groter zijn. 
 
F8.3: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten zijn extreem ter plaatse van de 
randoplegging. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen overdraagbaar zijn ter 
plaatse van het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 2s1d τ<τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  

sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
Voor de dwarskracht wordt dan een extreme waarde van 418 kN gevonden ter plaatse van het 
liggereinde gevonden en een extreme waarde van 393 kN ter plaatse van het begin van de 
inkassing.  
 
Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 

B D τd τ1 wapening τs τ2 τd<τ1+τs<τ2 
Mm Mm N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
400 915 1,14 0,86 12 - 300 0,74 7,80 Ja 
200 915 2,15 0,86 12 - 150 2,95 7,80 Ja 

Tabel F8.1: Controle schuifspanningen 
 
F8.4: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De volgende belastingen werken op 
de console: 
 
 Vd = 418 kN (zie bijlage G) 
 Md = Vd x 0,235 m = 98 kNm 
 
1: Controle op gedrongen doorsnede: Voor de console wordt dezelfde geometrie aangehouden 
als bij de voorgespannen dakligger. De doorsnede is gedrongen. Voor controle zie bijlage F6.7. 
Voor a wordt 285 mm aangehouden. 
 
2: Bepaling uiterst opneembare moment: Het uiterst opneembare moment is te bepalen met: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 

z : De nuttige hoogte van de doorsnede. Hiervoor geldt bij consoles: 
l8,0h4,0l2,0z ≤+= . Met l = 2a wordt hiervoor gevonden z = 306 mm. 
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Met een wapening van 4 ∅ 16 (As = 804 mm2) wordt het uiterst opneembare moment Mu 107 
kNm. Er wordt dus voldaan aan de voorwaarde Md < Mu. 
 
3: Controle schuifspanningen: Voor de schuifspanningen moet, omdat het aandeel van de beton 
in het opnemen van de schuifspanning bij de berekening van de console wordt verwaarloosd, 
gelden:  
 
 2sd τ<τ<τ  
 
Bij het bepalen van de optredende schuifspanningen geldt d = h aangezien er sprake is van een 
gedrongen doorsnede. Dit betekent een τd van 2,18 N/mm2. 
 
Een beugelwapening van ∅ 16 – 100 kan een schuifspanning τs van 2,78 N/mm2 opnemen. 
Daarmee wordt voldaan aan de eisen. 
 
F8.5: Berekening ophangwapening: In de ligger moet de verticale reactie (deze is gelijk aan de 
maximale dwarskracht Vd) uit de tandoplegging kunnen worden overgebracht naar onderzijde van 
de ligger. Zie afbeelding F5.6, waarbij in dit geval geldt: 
 

h2 = 480 mm 
θ = 45° 

 
De volledige kracht Vd moet dus worden overgebracht binnen een strook van 480 mm. De 
berekende staalhoeveelheid moet binnen dit gebied liggen. 
 
De maximale dwarskracht Vd is 418 kN. Met behulp van: 
 
 sds f/VA =  
 
Volgt dat er tenminste 961 mm2 benodigd is voor het overbrengen van deze kracht. Deze kracht 
wordt volledig door middel van beugels overgebracht. Er zijn dus 2 sneden aanwezig. Een 
aanvullende beugelwapening naast de dwarskrachtwapening van 7 ∅ 12 voldoet (2 x As = 792 
mm2). 

F9: Wapeningsberekening kolommen met voorspanning in uitkraging 
F9.1: Uitgangspunten: Voor de kolom worden de doorsneden getoetst uit afbeelding F9.1. In 
deze afbeelding staan van links naar rechts de doorsnede ter plaatse van de voet van de kolom, 
de doorsnede ter plaatse van de inklemming van de uitkragende balk (vloerniveau) en de 
doorsnede ter plaatse van de aansluiting op de dakbalk van het portaal. (niveau onderzijde balk). 
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Afbeelding F9.1: Kolomdoorsneden  
 
Voor de uitkragende arm wordt de doorsnede uit afbeelding F9.2 aangehouden ter plaatse van 
de inklemming in de kolom. Ter plaatse van de oplegging van de vloerligger worden dezelfde 
doorsnedes aangehouden als voor de vloerligger. Zie afbeelding F5.1 en F5.2. 
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Afbeelding F9.2: Doorsnede uitkragende arm 

Op deze figuur zijn de volgende 
doorsnedegrootheden van toepassing: 
 
Ab: 628 * 103 mm2 
Zbo: 941 mm 
Ib: 1488 * 108 mm4 
Wbo: 158 * 106 mm3 
Wbb: 226 * 106 mm3 
kbb: 252 mm 
kbo: 424 mm 

 
Op de kolomdoorsnedes werken volgens de berekening in bijlage G de volgende extreme 
krachten: 
 

Nd: 2913 kN 
Vd1: 190 kN 
Vd2: 1091 kN 
Md1: 3121 kNm 
Md2: 1752 kNm 
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Op de uitkragende arm werkt volgens de berekening in bijlage G de volgende extreme krachten: 
 

Nd: 325 kN 
Vd1: 1537 kN 
Vd2: 1149 kN 
Md: 4029 kNm 

 
In de uitkragende ligger wordt voorspanning aangebracht om (een deel van) het 
inklemmingsmoment op te vangen. Voor deze voorspanning worden 3 rechte strengen 12 ∅ 12.9  
in het midden van de bovenflens aangebracht. Aangezien deze strengen recht lopen hoeft geen 
rekening te worden gehouden met wrijvingsverliezen. 
 
De excentriciteit ep van de voorspanning ter plaatse van de inklemming in de kolom bedraagt 392 
mm en de excentriciteit ep van de voorspanning ter plaatse van de tandoplegging bedraagt 305 
mm 
 
Voor de aanvangsspanning σpi wordt 1350 N/mm2 aangehouden. De voorspankracht bedraagt 
dan: Fpi = 3 * 12 * 100 mm2 * 1350 N/mm2 = 4860 kN 
 
Bij de controle op de doorsnede van de uitkragende arm wordt echter in eerste instantie naar de 
spanningen in de doorsnede volgens de incidentele belastingcombinaties gekeken. Er wordt 
zowel naar de spanfase, als de gebruiksfase gekeken. In de spanfase is er alleen een moment 
ten gevolge van het eigen gewicht aanwezig. 
 
 MEG; UITKRAGING: 1/2 * 14,3 kN/m * (3,0 m)2 = 64 kNm 
 MREP; TOTAAL:     3081 kNm 
 
Met de bovenstaande momenten worden vervolgens de spanningen in de doorsnede 
gecontroleerd.  
 
F9.2: Controle spanningen spanfase: De spanningen in de uitkragende arm worden 
gecontroleerd voor de doorsnedes ter plaatse van de liggeruiteinden. De spanning in de 
doorsnede in de spanfase moet liggen tussen de buigtreksterkte van het beton en de druksterkte. 
Kleine trekspanningen zijn in deze fase toelaatbaar, aangezien eventuele scheuren in de 
gebruiksfase worden dichtgedrukt. Er moet dus gelden: 
 
 bmxxb f'f ≤≤ σ  
 
Waarbij: 
 b'f : De betondruksterkte. Deze is - 39 N/mm2. 

 xxσ : De optredende spanning in de uiterste boven of ondervezel van de doorsnede. 

 bmf : De buigtreksterkte van beton. Deze is 4,3 N/mm2. 
 
De spanning in de doorsnede ter plaatse van de inklemming aan de onderzijde wordt als volgt 
bepaald: 
 

 
bo

REP;EG

bo

ppi

b

pi
bo W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 bm
2

bo 'fmm/N9,3 ≤=σ  
 De doorsnede voldoet. 
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De spanning in de doorsnede ter plaatse van de inklemming aan de bovenzijde wordt als volgt 
bepaald: 
 

 
bb

REP;EG

bb

ppi

b

pi
bb W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 b
2

bb fmm/N7,14 ≤−=σ  
 De doorsnede voldoet.  
 
De spanningen in de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging aan de onderzijde wordt als 
volgt bepaald: 
 

 
bo

ppi

b

pi
bo W

eF
A
F

+−=σ  

 bm
2

bo 'fmm/N5,5 ≥=σ  
 De doorsnede voldoet niet. Er is extra wapening noodzakelijk. Zie bijlage F9.4. 
 
De spanning in de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging aan de bovenzijde wordt als volgt 
bepaald: 
 

 
bb

ppi

b

pi
bb W

eF
A
F

−−=σ  

 b
2

bb fmm/N2,15 ≤−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
F9.3: Controle spanningen bruikbaarheidsgrenstoestand: De spanningen in de uitkragende 
arm worden gecontroleerd voor de doorsnedes ter plaatse van de liggeruiteinden. In de 
bruikbaarheidsgrenstoestand moet overal in de doorsnede een drukspanning aanwezig zijn. Er 
moet dus gelden: 
 
 2

xxb mm/N0'f ≤σ≤  
 
Waarbij: 
 b'f : De betondruksterkte. Deze is - 39 N/mm2. 

 xxσ : De optredende spanning in de uiterste boven of ondervezel van de doorsnede. 
 
Bij de berekening van de spanningen in de doorsnede wordt voor de voorspankracht de 
werkvoorspankracht aangehouden. De werkvoorspankracht is lager dan de initiele 
voorspankracht. In de gebruiksfase treden krimp en kruip van beton en relaxatie van het 
voorspanstaal op. Met de effecten hiervan op de voorspankracht wordt rekening gehouden door 
de werkvoorspankracht op 80% van de initiele voorspankracht te schatten. 
 
 pipw F8,0F ×=  
 
De spanning in de doorsnede ter plaatse van de inklemming aan de onderzijde wordt als volgt 
bepaald: 
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bo

REP;TOT

bo

ppw

b

pw
bo W

M
W

eF
A
F

−+−=σ  

 b
2

bo fmm/N1,16 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
De spanning in de doorsnede ter plaatse van de inklemming aan de bovenzijde wordt als volgt 
bepaald: 
 

 
bb

REP;TOT

bb

ppw

b

pw
bb W

M
W

eF
A
F

+−−=σ  

 22
bb mm/N0mm/N3,0 ≤−=σ  

 De doorsnede voldoet. 
 
De spanningen in de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging aan de onderzijde wordt als 
volgt bepaald: 
 

 
bo

ppw

b

pw
bo W

eF
A
F

+−=σ  

 22
bo mm/N0mm/N3,4 ≥=σ  

 De doorsnede voldoet niet. Er is extra wapening noodzakelijk. Zie bijlage F9.4. 
 
De spanning in de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging aan de bovenzijde wordt als volgt 
bepaald: 
 

 
bb

ppw

b

pw
bb W

eF
A
F

−−=σ  

 b
2

bb 'fmm/N2.12 ≥−=σ  
 De doorsnede voldoet. 
 
F9.4: Extra wapening: In twee gevallen blijft de spanning niet binnen de gestelde grenzen. In 
beide gevallen betreft het de spanning aan de onderzijde van de uitkragende arm ter plaatse van 
de tandoplegging. Hiervoor wordt extra wapening in de doorsnede opgenomen. De 
spanningsoverschrijding is het grootst voor de bruikbaarheidsgrenstoestand. Hierop wordt de 
extra wapening berekend. 
 
Aan de onderzijde van de doorsnede is in de spanfase nodig: 
 

bbwap WM •σ∆=  
 
Uit het moment kan vervolgens met behulp van de onderstaande formule de minimaal benodigde 
hoeveelheid wapening voor het opnemen van die restspanning worden bepaald:  
 

zfAM ss ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 
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 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 1172 mm2 moet zijn. Een wapening van 6 Ø 16 (As = 
1206 mm2) voldoet.  
 
F9.5: Berekening bezwijkmoment: Nu wordt het uiterst opneembare moment in de doorsnede 
ter plaatse van de inklemming bepaald. 
 
1: Schatting hoogte betondrukzone: Hiervoor wordt geschat dat op het tijdstip van bezwijken de 
spanning in het voorspanstaal 0,95 fpu bedraagt. Daarnaast wordt aangenomen dat het 
betonstaal vloeit. Naast de voorspanning is er een bovenwapening van 6 ∅ 16 in de doorsnede 
opgenomen. Voor de doorsnede geldt dan de volgende evenwichtsvergelijking: 
 
 )f95,0(AfAF'N pwpupsspwb σ−+=−  
 
Met: 
 bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 
  b : De breedte van de onderflens. Deze is 400 mm. 
  ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze wordt gezocht. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 
 
Door nu de formule voor het evenwicht in de doorsnede om te schrijven kan de hoogte van de 
betondrukzone worden bepaald. Voor de hoogte van de betondrukzone xu wordt 538 mm 
gevonden. Deze waarde ligt binnen de hoogte van de bovenflens. 
 
2: Controle van de hoogte van de betondrukzone: De hoogte van de betondrukzone is begrensd. 
Hiervoor geldt: 
 

 maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
 ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze is 538 mm. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening. 
Deze is 1361 mm. 

β−
+

=
f500

500k maxx  

Waarin: 
 f : De getalwaarde van de spanning. Deze wordt bepaald uit: 

  
( )

sp

ssppwp

AA
AfAf

+

+σ−
 

  Deze heeft de waarde 386 N/mm2. 
β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 

geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 
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Wanneer deze formules worden ingevuld, wordt een maximaal toelaatbare hoogte van 762 mm 
gevonden. De hoogte van de betondrukzone voldoet dus. 
 
3: Bepaling van de optredende rekken: Om de spanning in het voorspanstaal te kunnen bepalen 
moet de rek in het voorspanstaal bekend zijn. Deze wordt bepaald met de onderstaande formule: 
 

 pw
u

p
bup 1

x
d

ε+⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−ε=ε  

 
Met: 
 buε : De rek in de beton. Deze heeft de waarde van 3,5x10-3. 

pd : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van het voorspanstaal. Deze is 
1333 mm. 

 ux : De hoogte van de betondrukzone. Deze is 538 mm. 

 pwε : De rek ten gevolge van de werkvoorspanning. Deze volgt uit: 

  ppw E/σ  en bedraagt 5,4x10-3. 
 

F5.4: Sigma-epsilon diagram voorspanstaal 

Voor de rek in het voorspanstaal wordt de 
waarde 10,6 x 10-3 gevonden. Met behulp van 
het sigma-epsilon diagram in figuur F5.4 kan 
de bij deze rek behorende spanning worden 
bepaald. Hiervoor wordt 1540 N/mm2. 
gevonden. 
 

 
4:Bepaling krachten: Nu de spanning in het betonstaal bekend is kunnen de krachten berekend 
worden 
 
De kracht in het betonstaal is: 
 
 sss fAN =  
 
Hieruit volgt een kracht van 525 kN. 
 
De toename van de kracht in het voorspanstaal is: 
 
 )(AN pwpupp σ−σ=∆  
 
Hieruit volgt een kracht van 1656 kN 
 
Deze waarde leveren samen een N van 2181 kN 
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5: Controle evenwicht: Er moet evenwicht zijn tussen de horizontale krachten in de doorsnede. Er 
moet gelden: 
 
 bpw NFN =+  
 
Met: 
 N: De heeft de waarde van 2181 kN 
 pwF : De normaalkracht ten gevolge van de werkvoorspanning. Deze is 3888 kN 

bN : De normaalkracht in het beton. Deze volgt uit: bub 'fbx'N α= , waarin voor xu de 
waarde 207 mm wordt ingevuld. De normaalkracht bedraagt dan 6069 kN. 

 
De hoogte van de betondrukzone is te laag geschat. De berekening wordt herhaald met een 
kleinere waarde voor xu. Door proberen wordt gevonden dat voor xu de waarde 636 mm geldt. 
 
Nu de hoogte van de betondrukzone bekend is kan het uiterst opneembare moment Mu worden 
bepaald. 
 
 )yz(F)yd)((A)yd(fAM bpwppwpupsssu −+−σ−σ+−=  
 
Met: 
 sd : De nuttige hoogte voor het wapeningsstaal. Deze is 1445 mm 

 pd : De nuttige hoogte voor het voorspanstaal. Deze is 1333 mm 
 y : Hiervoor geldt y = 7/18 xu = 247 mm 
 
Voor het uiterst opneembare moment Mu geldt 3604 kNm. 
 
Er moet gelden: 
 
 rud MMM ><  
 
Het scheurmoment Mr volgt uit: 
 
 bbbmdbmr W)f4,1(M σ+=  
 
Met: 
 bmf : De buigtreksterkte van beton. Hiervoor geldt 4,3 N/mm2. 

 bmdσ : De normaaldrukspanning. Deze volgt uit bpw A/N . Hiervoor geldt 6,2 N/mm2. 
 
Voor het scheurmoment Mr geldt 3246 kNm. 
 
Het extreme moment ten gevolge van de belasting volgt uit: 
 
 pvbpbd M0,1M5,1M2,1M −+=  
 
Met: 
 pM : pwppp AeM σ=  Hiervoor geldt: 1524 kNm. 
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Voor het extreme moment Md geldt 2502 kNm. Aan de voorwaarde met betrekking tot de 
bezwijkveiligheid wordt voldaan. Daarmee is de buigwapening voor de uitkragende arm volledig 
berekend. 
 
F9.6: Berekening buigwapening: Voor de buigwapening in de kolom wordt gecontroleerd of in 
elke doorsnede wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 ud MM ≤  
 
Bij de berekeningen zal de normaalkracht in de doorsnede wel meegenomen worden. 
 
Het uiterst opneembare moment wordt in eerste instantie afgeschat met behulp van de 
onderstaande formule: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Bij de controle van de momentcapaciteit van de kolomdoorsnede ter plaatse van de aansluiting 
op de bovenregel van het portaal moet rekening worden gehouden met de vergrotingsfactor 1,09 
ten gevolge van het schrankmechanisme op het daar aanwezige moment. 
 
Bij de controle van de middendoorsnede moeten de extreme momenten volgens de berekening in 
bijlage G verminderd worden met de momenten ten gevolge van de voorspanning. Het moment 
Mp ten gevolge van de voorspanning wordt op dezelfde wijze over het bovenste en onderste deel 
van de kolom verdeelt als het inklemmingsmoment volgens bijlage G. 
 
Voor het extreme moment aan de voet wordt rekening gehouden met 1/3 van het moment aan de 
bovenzijde van de kolom. In de dwarsrichting wordt gecontroleerd of het benodigde 
inklemmingsmoment ten behoeve van de dwarsstabiliteit zoals berekend in bijlage Fgeleverd kan 
worden. Het hiervoor berekende moment van 90,7 kNm is echter kleiner dan het moment volgend 
uit: 
 

d'Nh10/1M ×=  
 
Met: 
 h : De hoogte van de doorsnede. Deze is hier 400 mm 
 d'N : De in de doorsnede aanwezige normaalkracht. Deze is hier 2913 kN 
 
Vervolgens wordt voor de verschillende doorsnedes de hoogte xu van de betondrukzone 
gecontroleerd. Voor de hoogte van de betondrukzone mag geen grotere waarde worden 
aangehouden, dan volgt uit: 
 

maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
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 ux : De hoogte van de betondrukzone. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening.  

β−
+

=
s

maxx f500
500k  

Waarin: 
  sf : De spanning in het wapeningsstaal. Deze heeft de waarde 435 N/mm2. 

β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 
geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 

 
De hoogte xu van de betondrukzone kan worden bepaald met behulp van het horizontale 
evenwicht in de doorsnede. Op het moment van bezwijken geldt: 
 
 sb N'N =  
 
Met:  

bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 

b : De breedte van de doorsnede 
  ux : De hoogte van de betondrukzone. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 

 sss fAN =  
 
Vervolgens wordt z bepaald met behulp van:  
 

ydz −=  
Met: 
 y : ux18/7y =  
 
En het maximaal opneembare moment, inclusief de invloed van de normaalkracht kan vervolgens 
worden bepaald met behulp van: 
 
 )yz(N)yd(fAM bdssu −+−=  
 
Met: 

bz : De elastische zwaartelijn van de doorsnede. Het betreft alleen rechthoekige 
doorsnedes, dus de zwaartelijn ligt in het midden van de doorsnede. 

 
b h d Md As;min Wap As;wap xu xu<xu;max z Nd Mu Md<Mu 

mm mm mm kNm mm2 x - ∅ mm2 mm Voldoet mm kN kNm Voldoet
400 500 445 188 1041 6 ∅ 16 1206 45 Ja 428 2913 225 Ja 
500 400 345 117 810 5 ∅ 16 1005 30 Ja 333 2913 146 Ja 
400 1500 1445 564 1041 6 ∅ 16 1206 45 Ja 1428 2913 751 Ja 
400 1500 1415 1940 3582 8 ∅ 25 3927 146 Ja 1358 952 2320 Ja 
400 1250 1165 1958 4338 10 ∅ 25 4909 183 Ja 1094 952 2337 Ja 

Tabel F9.1: Controle buigwapening 
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F9.7: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten worden gecontroleerd voor de 
doorsnede aan de voet van de kolom, voor de middendoorsnede en voor de doorsnede ter 
plaatse van de aansluiting op de bovenregels. Ook voor de voorgespannen uitkragende arm 
wordt de dwarskracht gecontroleerd. Hierbij wordt de doorsnede ter plaatse van de inklemming in 
de kolom, de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging en de doorsnede ter plaatse van het 
begin van de inkassing getoetst. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen 
overdraagbaar zijn ter plaatse van het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 2sn1d τ<τ+τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  

nτ : Factor die invloed van normaaldrukkrachten in rekening brengt. Hiervoor geldt: 

bmdn '15,0 σ=τ ; met bdbmd A/'N' =σ . In de kolom worden de 
normaaldrukkrachten meegenomen. In de uitkragende arm wordt de drukkracht 
ten gevolge van de werkvoorspankracht meegenomen. 

sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
De dwarskracht wordt bepaald uit bijlage G 
 
Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 
Bij de bepaling van de rekenwaarde van de schuifspanning moet de helft van de breedte van het 
voorspankanaal in mindering worden gebracht op de breedte van de doorsnede. In dit geval 
betekent dat een reductie van de breedte met 38 mm. 
 

Vd b d τd τ1 τn wapening τs τ2 τd<τ1+τn+τs<τ2 
kN mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
189 400 445 1,06 0,86 2,18 12 - 300 0,74 7,80 Ja 
1091 400 1445 1,89 0,86 0,24 12 - 150 1,48 7,80 Ja 
1091 400 1165 2,34 0,86 0,28 12 - 100 2,21 7,80 Ja 
1537 162 1361 6,97 0,86 0,93 12 - 100 5,46 7,80 Ja 
1201 162 1126 6,58 0,86 1,19 12 - 100 5,46 7,80 Ja 
1149 362 1090 2,91 0,86 1,02 12 - 150 1,63 7,80 Ja 

Tabel F9.2: Controle schuifspanningen 
 
F9.8: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De extreme waarden van de op te 
nemen krachten zijn gelijk aan de extreme waarden van de krachten die werken op de tand aan 
de voorgespannen vloerligger. 
 
Voor de tand aan de uitkragende ligger geldt dat deze een hoogte heeft van 629 mm. Dit is hoger 
dan de tand aan de voorgespannen vloerligger. Deze is namelijk 561 mm hoog. Voor de tand aan 
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de uitkragende arm kan daarom de wapening identiek gehouden worden aan die van de 
dakligger. Voor berekening van deze wapening zie bijlage F5.7. 
 
F9.9: Berekening ophangwapening: In de uitkragende arm moet de verticale reactie uit de 
tandoplegging kunnen worden overgebracht naar bovenzijde van de arm. Deze reactie is gelijk 
aan de maximale dwarskracht Vd uit de tandoplegging van de voorgespannen vloerligger. Zie 
bijlage F5.7. Voor berekening van de ophangwapening zie bijlage F5.8. De berekende wapening 
mag door de hogere tand dit keer over een afstand van 629 mm gespreid worden. 

F10: Wapeningsberekeningen kolommen 
F10.1: Uitgangspunten: Voor de kolom worden de doorsneden getoetst uit afbeelding F9.1. 
Voor de uitkragende arm wordt de doorsnede uit afbeelding F9.2 aangehouden ter plaatse van 
de inklemming in de kolom. Ter plaatse van de oplegging van de vloerligger worden dezelfde 
doorsnedes aangehouden als voor de vloerligger. Zie afbeelding F5.1 en F5.2. 
 
Op de kolomdoorsnedes werken volgens de berekening in bijlage G de volgende extreme 
krachten: 
 

Nd: 2037 kN 
Vd1: 110 kN 
Vd2: 709 kN 
Md1: 1923 kNm 
Md2: 1255 kNm 

 
Op de uitkragende arm werkt volgens de berekening in bijlage G de volgende extreme krachten: 
 

Nd: 338 kN 
Vd1: 1017 kN 
Vd2: 629 kN 
Md: 2469 kNm 

 
F10.2: Berekening buigwapening: Voor de buigwapening wordt gecontroleerd of in elke 
doorsnede wordt voldaan aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 ud MM ≤  
 
Bij de berekeningen zal de normaalkracht in de doorsnede voor de kolommen wel meegenomen 
worden. 
 
Het uiterst opneembare moment wordt in eerste instantie afgeschat met behulp van de 
onderstaande formule: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Bij de controle van de momentcapaciteit van de kolomdoorsnede ter plaatse van de aansluiting 
op de bovenregel van het portaal moet rekening worden gehouden met de vergrotingsfactor 1,09 
ten gevolge van het schrankmechanisme op het daar aanwezige moment. 
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Voor het extreme moment aan de voet van de kolom wordt rekening gehouden met 1/3 van het 
moment aan de bovenzijde van de kolom. In de dwarsrichting wordt gecontroleerd of het 
benodigde inklemmingsmoment ten behoeve van de dwarsstabiliteit zoals berekend in bijlage F 
3.3 geleverd kan worden 
 
Voor de wapening aan het einde van de uitkragende arm wordt eveneens rekening gehouden 
met een wapening benodigd voor een moment dat 1/3 van het veldmoment in de vloerligger 
bedraagt. Zie bijlage F7.1. 
 
Vervolgens wordt voor de verschillende doorsnedes de hoogte xu van de betondrukzone 
gecontroleerd. Voor de hoogte van de betondrukzone mag geen grotere waarde worden 
aangehouden, dan volgt uit: 
 

maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
 ux : De hoogte van de betondrukzone. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening.  

β−
+

=
s

maxx f500
500k  

Waarin: 
  sf : De spanning in het wapeningsstaal. Deze heeft de waarde 435 N/mm2. 

β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 
geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 

 
De hoogte xu van de betondrukzone kan worden bepaald met behulp van het horizontale 
evenwicht in de doorsnede. Op het moment van bezwijken geldt: 
 
 sb N'N =  
 
Met:  

bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 

b : De breedte van de doorsnede 
  ux : De hoogte van de betondrukzone. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 

 sss fAN =  
 
Vervolgens wordt z bepaald met behulp van:  
 

ydz −=  
Met: 
 y : ux18/7y =  
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En het maximaal opneembare moment, inclusief de invloed van de normaalkracht kan vervolgens 
worden bepaald met behulp van: 
 
 )yz(N)yd(fAM bdssu −+−=  
 
Met: 

bz : De elastische zwaartelijn van de doorsnede. Het betreft alleen rechthoekige 
doorsnedes, dus de zwaartelijn ligt in het midden van de doorsnede. 

 
b h d Md As;min Wap As;wap xu xu<xu;max z Nd Mu Md<Mu 

mm mm mm kNm mm2 x - ∅ mm2 mm Voldoet mm kN kNm Voldoet
400 500 445 192 1064 6 ∅ 16 1206 45 Ja 428 2037 225 Ja 
500 400 345 90 623 4 ∅ 16 806 24 Ja 336 2037 118 Ja 
400 1500 1445 576 1064 6 ∅ 16 1206 45 Ja 1428 2037 751 Ja 
400 1500 1415 1923 3551 8 ∅ 25 3927 146 Ja 1358 663 2320 Ja 
400 1250 1168 1367 3028 10 ∅ 20 3142 117 Ja 1122 663 1534 Ja 

Tabel F10.1: Controle buigwapening kolom 
 

h d Md As;min Wap As;wap xu xu<xu;max z Mu Md<Mu 
mm mm kNm mm2 x - ∅ mm2 mm Voldoet mm kNm Voldoet 
1500 1415 2469 4559 10 ∅ 25 4909 183 Ja 1374 2869 Ja 
1200 1145 514 1186 6 ∅ 16 1206 45 Ja 1128 592 Ja 
Tabel F10.2: Controle buigwapening uitkragende arm 
 
F10.3: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten worden gecontroleerd voor de 
doorsnede aan de voet van de kolom, voor de middendoorsnede en voor de doorsnede ter 
plaatse van de aansluiting op de bovenregels. Ook voor de uitkragende arm wordt de 
dwarskracht gecontroleerd. Hierbij wordt de doorsnede ter plaatse van de inklemming in de 
kolom, de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging en de doorsnede ter plaatse van het begin 
van de inkassing getoetst. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen 
overdraagbaar zijn ter plaatse van het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
 
 2sn1d τ<τ+τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  

nτ : Factor die invloed van normaaldrukkrachten in rekening brengt. Hiervoor geldt: 

bmdn '15,0 σ=τ ; met bdbmd A/'N' =σ . In de kolom worden de 
normaaldrukkrachten meegenomen. In de uitkragende arm worden die niet 
meegenomen. 

sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
De dwarskracht wordt bepaald uit bijlage G 
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Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 

Vd b d τd τ1 τn wapening τs τ2 τd<τ1+τn+τs<τ2 
kN mm mm N/mm2 N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
110 400 445 0,62 0,86 1,52 12 - 300 0,74 7,80 Ja 
709 400 1415 1,25 0,86 0,17 12 - 300 0,74 7,80 Ja 
709 400 1168 1,52 0,86 0,20 12 - 300 0,74 7,80 Ja 
1017 200 1415 3,59 0,86 0 12 - 150 2,95 7,80 Ja 
680 200 1181 2,88 0,86 0 12 - 150 2,95 7,80 Ja 
629 400 1145 1,37 0,86 0 12 - 300 0,74 7,80 Ja 

Tabel F10.3: Controle schuifspanningen 
 
F10.4: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De extreme waarden van de op te 
nemen krachten zijn gelijk aan de extreme waarden van de krachten die werken op de tand aan 
de vloerligger. 
 
Voor de tand aan de uitkragende ligger geldt dat deze een hoogte heeft van 629 mm. Dit is hoger 
dan de tand aan de vloerligger. Deze is namelijk 561 mm hoog. Voor de tand aan de uitkragende 
arm kan daarom de wapening identiek gehouden worden aan die van de vloerligger. Voor 
berekening van deze wapening zie bijlage F7.4. 
 
F10.5: Berekening ophangwapening: In de uitkragende arm moet de verticale reactie uit de 
tandoplegging kunnen worden overgebracht naar bovenzijde van de arm. Deze reactie is gelijk 
aan de maximale dwarskracht Vd uit de tandoplegging van de vloerligger. Zie bijlage F7.4. Voor 
berekening van de ophangwapening zie bijlage F7.5. De berekende wapening mag door de 
hogere tand dit keer over een afstand van 629 mm gespreid worden. 

F11: Wapeningsberekeningen bovenregels 
F11.1: Uitgangspunten: Voor de berekening van de bovenregels van de portalen wordt gekeken 
naar de doorsnede ter plaatse van de tandoplegging. Hiervoor worden dezelfde doorsneden 
aangehouden als voor de dakligger (zie afbeeldingen F6.1 en 6.2). Voor de doorsnede ter plaatse 
van de kolom wordt de doorsnede in figuur 11.1 aangehouden. 
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Figuur 11.1: Doorsnede 2 dakligger portaal 

Bij de wapeningsberekeningen van de 
bovenregel van de portalen dient rekening te 
worden gehouden met de volgende 
belastingen volgens de berekening in bijlage 
G: 
 

Md: 2310 kNm  
Vd1: 866 kN 
Vd2: 674 kN 

 

 
F11.2: Berekening buigwapening: Voor de buigwapening aan de bovenzijde geldt de 
onderstaande voorwaarde: 
 
 ud MM ≤  
 
Het uiterst opneembare moment wordt bepaald met behulp van de onderstaande formule: 
 
 zfAM ssu ××=  
 
Met: 
 sA :  De totale doorsnede van het wapeningsstaal 

 sf : De rekenwaarde van de treksterkte van het betonstaal; sf  = 435 N/mm2 
z : De inwendige hefboomsarm; hiervoor wordt in eerste instantie de benadering: 

h83,0z ×=  aangehouden, waarbij h de hoogte van de doorsnede is. 
 
Hiermee wordt gevonden dat As tenminste 5118 mm2 moet zijn. Een wapening van 10 Ø 25 (As = 
4909 mm2) voldoet net niet. Wanneer echter de momentarm z nauwkeuriger wordt bepaald 
voldoet deze wapening wel. 
 
Voor de onderwapening van de ligger wordt aangenomen dat er tenminste 1/3 deel van de ten 
behoeve van het buigende moment benodigde wapening noodzakelijk is. Hiervoor wordt dan 
gevonden dat As tenminste 1636 mm2 moet zijn. Een wapening van 8 Ø 16 (As = 1608 mm2) 
voldoet. 
 
Vervolgens wordt de hoogte xu van de betondrukzone gecontroleerd. Voor de hoogte van de 
betondrukzone mag geen grotere waarde worden aangehouden, dan volgt uit: 
 

maxx
u k

d
x

≤  

 
Met: 
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 ux : De hoogte van de betondrukzone. 

d : De nuttige hoogte betrokken op het zwaartepunt van de totale buigtrekwapening. 
Deze is voor de bovenwapening 1178 mm. Voor de onderwapening is deze 1170 
mm. 

β−
+

=
s

maxx f500
500k  

Waarin: 
  sf : De spanning in het wapeningsstaal. Deze heeft de waarde 435 N/mm2. 

β : De factor die eventuele herverdeling in rekening brengt. Er wordt echter 
geen herverdeling toegepast, dus de deze factor is 0 

 
Wanneer deze formules worden ingevuld, wordt een maximaal toelaatbare hoogte van 624 mm 
gevonden voor de bovenwapening. Voor de onderwapening wordt een maximale hoogte van de 
betondrukzone gevonden van 620 mm.  
 
De hoogte van de betondrukzone kan worden bepaald met behulp van het horizontale evenwicht 
in de doorsnede. Op het moment van bezwijken geldt: 
 
 sb N'N =  
 
Met:  

bub 'fbx'N α=  
 Waarin: 
  α : Factor. Deze heeft de waarde ¾ 

b : De breedte van de bovenflens. Deze is 1000 mm voor de bovenflens en 
400mm voor de onderflens 

  ux : De hoogte van de betondrukzone. 

  b'f : De rekenwaarde van de betondruksterkte. Deze is 39 N/mm2. 

 sss fAN =  
 
Uit deze evenwichtsvergelijking volgt dat de hoogte van de betondrukzone aan de onderzijde 
182,5 mm bedraagt. Deze is dus kleiner dan de maximaal toelaatbare drukhoogte. De hoogte van 
de betondrukzone aan de onderzijde bedraagt 23,9 mm. 
 
Overigens kan nu worden gecontroleerd of de aanname z = 0,83h een veilige aanname is. Voor z 
geldt namelijk: z = d – y; met y = 7/18 xu. Hiermee wordt voor de bovenwapening een z gevonden 
van 1107 mm (1178 mm – 7/18 x 182,5 mm) Voor de onderwapening wordt hieruit een z 
gevonden van 1161 mm (1170 mm – 7/18 x 23,9 mm). De aanname z = 1038 mm was dus in 
beide gevallen een veilige aanname.  
 
Het uiterst opneembare moment voor de bovenwapening wordt dus 2364 kNm. Dit is groter dan 
Md. 
 
F11.3: Berekening dwarskrachtwapening: De dwarskrachten zijn extreem ter plaatse van de 
kolom. Voor de dwarskracht wordt getoetst of de schuifspanningen overdraagbaar zijn ter plaatse 
van de kolom, het liggereinde en ter plaatse van het begin van de inkassing. 
 
Hiervoor wordt gecontroleerd of de doorsnede voldoet aan de onderstaande voorwaarde: 
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 2s1d τ<τ+τ<τ  
 
Met: 

1τ : Het aandeel van de beton in de opname van de schuifspanning; Hiervoor geldt: 

b
3

0hb1 f4,0kkf4,0 ≥ω=τ λ  

sτ : Het aandeel van de dwarskrachtwapening in de opname van de schuifspanning. 

Hiervoor geldt: 
bd

zfA
bd
V ssvs

s ==τ  

2τ : De maximaal toelaatbare schuifspanning. Hiervoor geldt: θ=τ kk'f2,0 nb2  
 
Voor de dwarskracht wordt dan een extreme waarde van 866 kN gevonden ter plaatse van de 
kolom. Ter plaatse van het begin van de inkassing wordt een dwarskracht gevonden van 696 
kNm en ter plaatse van het liggereinde wordt een dwarskracht gevonden van 674 kNm. 
 
Voor τ1 wordt de minimale waarde van 0,4 fb voor de opneembare schuifspanning in de 
betondoorsnede aangehouden. 
 

b d τd τ1 wapening τs τ2 τd<τ1+τs<τ2 
mm mm N/mm2 N/mm2 ∅ - h.o.h N/mm2 N/mm2 Voldoet 
200 1170 3,70 0,86 12 – 150 2,95 7,80 Ja 
200 949 3,66 0,86 12 – 150 2,95 7,80 Ja 
400 920 1,83 0,86 12 – 150 2,95 7,80 Ja 

Tabel F11.1: Controle schuifspanningen 
 
F11.4: Wapening tandoplegging: De tandoplegging kan nu gewapend worden. Hierbij dient 
rekening te worden gehouden met buiging en dwarskracht. De extreme waarden van de op te 
nemen krachten zijn gelijk aan de extreme waarden van de krachten die werken op de tand aan 
de voorgespannen dakligger. 
 
Voor de tand van de bovenregel geldt dat deze een hoogte heeft van 510 mm. Dit is hoger dan 
de tand aan de dakligger. Deze is namelijk 480 mm hoog. Voor de tand aan de bovenregel kan 
daarom de wapening identiek gehouden worden aan die van de dakligger. Voor berekening van 
deze wapening zie bijlage F6.7. 
 
F11.5: Berekening ophangwapening: In de bovenregel moet de verticale reactie kunnen 
worden overgebracht naar bovenzijde van de regel. Deze reactie is gelijk aan de maximale 
dwarskracht Vd uit de tandoplegging van de voorgespannen dakligger. Zie bijlage F6.7. Voor 
berekening van de ophangwapening zie bijlage F6.8. De berekende wapening mag door de 
hogere tand dit keer over een afstand van 510 mm gespreid worden. 
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Bijlage G: ESA Document berekening definitief model 
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Staven 
Geometrie met staafnummers 

Basisgegevens , gebruikte materialen 
Materialenlijst 
Knopen 

130 
132 

Scharnieren 
Steunpunten & Bedding 
Belastinggevallen 
Groep van variabele lasten 
Knooplasten 
Gelijkmatig verdeelde last 
Combinaties 
Verslag berekening. 

129 
130 
130 

Interne krachten in staven (alles). UGT. comb (alles). extremen. 1 138 
1 141 Interne krachten - N in staven. UGT combi : 1112 

Relatieve vervomnin~ - UZ in staven. GGT combi : li7 I 

132 
132 
132 
133 
133 
133 

136 
137 

n ,- / 

Interne krachten - V in staven. UGT combi : 1112 
Interne krachten - M in staven. UGT combi : 1112 
Vervormins - UZ in staven. GGT combi : li7 

Interne krachten in macros (alles), GGT. combi (alles3. extremen. I ,,, , 

- \ 
P 1 

2" 
\ 

P 

Interne krachten in macros. GGT combi : 116 1 145 1 

142 
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\ 

Basic data 
Type of structure : Frame XZ 

Number of nodes: 40 

/ 
Q 

E 
g 

5 
\' r---- Number of rnembers: 

Number - P  of 1 D - macros: 
Number of bound. lines: 
Number of 2D macros: 

2 

i 

42 
26 
O 
O h ' K  p \  

Number of profiles : 
Number of cases: 

- - 

Number of rnaterials: 
P 

8 
g Material 
z 

\L 

6 

I 
W Name: 

2 
5 
D z 
10 
X 
a 

3 
- 
h 
m 
3 - 
c 

5 
o '0 

fl 
C r 

B 6 5  
E modulus 10.00 MPa 
Poisson coe% 
Density 

,020 
2500.000 kglmA3 

Extensibility 1 0.01 mm1m.K - P 
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v 
d 
'E List of rnaterial 
? Group of rnemberc : 

1142 
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X i The total weight of the structure: 277739.44 kg 
E Sutface for painting: 947.72 mA2 
M 

3 

E Nodes 
u 
v 
I? 
C 

v 
+ 
r 
E 
b 
a 

Z 
- 
m 
3 - I 
5 /' 
U 
P 

f 2 
L 

z 
I 
V) 

Mernbers 
5 
D \ 

macro memb nóde 1 node 2 length Rx profile 
X 
a 

E 
s 
h 
m 
3 
e 

5 u 

1 
2 
3 

4 
C 

1 
2 
3 
4 

P P 

r 

5 

1 2 

m 

5.852 
4.346 
3.200 
3.200 

2 
3 
28 

P P 

4 4 . 3 4 6 0 . 0 0 1 ~ ~ ~ ~ ( 1 5 0 0 , 4 0 0 )  

3 
28 
4 

P P 

5 

deg 
0.00 
0.00 
0.00 

0.00 
B 65 

1 - REC (1 500,400) 
1 - REC (1 500,400) 
2 - REC (1 250,400) 
2 - REC (1 250,400) 

quality 

B 65 
B 65 
B 65 
B 65 
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5.852 0.00 l - REC (1 500,400) B 65 
1 - REC (1500,400) B 65 

4.346 0.00 1 - REC (1 500,400) B 65 

v 

3.200 0.00 2 - REC (I 250,400) B65 A 

3.200 0.00 2 - REC (1 250,400) B 65 
--p 

4.346 0.00 1 - REC (1 500,400) B 65 
-- 

5.852 0.00 1 - REC 11 500.4001 B 65 

macro 
B 1 

5.852 1 0.00 1 l - REC (1500.4001 I865 r 
4.346 1 0.00 1 l - REC 11 500,4001 1 ~ 6 5  1 

memb 

3.200 0.00 2 - REC (1 250,400) 
*EC (1 250.4001 IB65 I 

4.346 1 0.00 1 1 - REC I1 500.4001 

node 1 

5.852 I 0.00 I l - REC 11 500,4001 
5.852 I 0.00 I 1 - REC I1 500,4001 

node 2 

4.346 1 0.00 I 1 - REC (1 5Q03400) 
3.200 1 0.00 1 2 - REC (1 250,400) 

rength 
m 

3.200 1 0.00 1 2 - REC (1 250,400) 
4.346 0.00 1 - REC (1500,400) B 65 
5.852 0.00 1 - REC ( 1  500,400). B 65 
3.000 0.00 3-IN(1500,1000,400,300,33 ... B 6 5  

Rx 
deg 

Derksen J.H.W. 
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profile quality 
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35 fiy beg 
f y  end 

Geometrie met staafnummers . 
/ 

end 

i .- supports / P  \ 

' Loadcases 
/ 

m 

m 

- 
m .- 

l 
5 
0 

L 

z 
I " 
B 
z 
D z 
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10 
X II 

E iV 

support 

1 
2 

4 
5 
6 

7 
8 

Case 
l 
2 

node 

l 
6 

3 i X z  
'i2 
13 
18 

Name: 
eg constructie 
permanent 

pp 

Description 
Self weight. Direction -Z 
Permanent - Loads 

type 

x2 
XZ 

XZ 
XZ 
XZ 

Size 

0.20 
0.20 
0.20 
0.20 

L0.20 

\L 1 
\, 

0.20j 
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Z Variable loads group 
O 

Case 
3 

4 

5 
6 

Name: 

NEN - momentaan factor = 0.00 
k z 
W a z 
m 
X 

B 
c 
a 
M 

3 r.- 
E Loadcase no. 2 - nodal loads /" 
u / \ 

C 

Name: 
variabel vloer 

variabel dak 

Wind overdruk 
Wind onderdruk 

2 \ 
n z Loadcase r i o c d i s t r i  buted loads 

Descripition 
Variable - vloer 

Long term 
pp 

Variable - dak 
Long term 

Variable - wind 
Variable -wind 2 

3 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -5.30 
kNlm 1.00 len 0.00 0.00 -5.30 

8 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -5.30 
kNlm 1.00 len 0.00 0.00 -5.30 

fl 
C r 

10 

Derksen J.H.W. 
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fi 
3 

macro type dx 
m 

exY 
m 

ex2 
m 

X beg 
end 

Y beg 
end 

Z beg 
end 
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macro type dx exY exZ X beg Y beg Z beg I 1 m m m  e n d i e n d  e n d 1  
13 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -5.30 

kNlm 1.00 1 len 1 0.00 1 0.00 1 -5.30 1 
18 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 0.00 -5.30 1 kN1m 1 1.00 1 1 1 len 1 0.00 1 0.00 1 -5.30 1 
27 force 0.00 rel 0.00 0.00 g10 0.00 0.00 -48.70 1 kNlm 1 1.00 1 1 1 len 1 0.00 1 0.00 1 -48.70 1 
22 force 0.00 rel 1 kN1m 1 1.00 

23 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
k N l m  1.00 1 1 l e n O . O O  

24 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00 len 0.00 

25 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 l kN/m l 1.00 l l l ien l 0.00 

26 force 0.00 rel 0.00 0.00 g10 0.00 0.00 -31.80 I kNlm 1 1.00 1 1 1 len 1 0.00 1 0.00 1 -31.80 r\ C 

macro type dx exY ex2 
m m m 

beg 
end 

3 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00 len 0.00 

8 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00 len 0.00 

13 force 0.00 rel, 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00, \ ,  len 0.00 

18 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00 len 0.00 

22 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.001 len 0.00 

M . 
3 / 

C 

E 
g Loadcase no. 3 - distributed loads v 
I? 
C 

v 
+ 
r 
E 
b 
a 

5 Loadcase no. 4 - distributed I 
- 
m 
3 - 
m .- 

24 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00 len 0.00 

26 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.00 
kNlm 1.00 len 0.00 

Derksen J.H.W. 
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- 

2 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo -0.63 - kNlm 1.00 len -0.63 

3 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.01 
5 kNlm 1.00 len 0.01 

v 
d 
,E Loadcase no. 5 - distributed loads 
K P p- 

r macro type dx  ex^ e x ~ l  
g M m m 

;i force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 5.64 0.00 0.00 
Z ' 1  r, k N , m  1.00 1 1 l e n 5 . 6 4 1 0 . 0 0 0 . 0 0 ~  

m 
3 

X beg 
end 

4 

x 

LU > 

Y beg 
end 

W a 
Z 
m 
,x 
B 

- 
force 0.00 rel 0.00 0.00 glo -5.64 0.00 0.00- , L 1 I4 1 kNlm 1 1.00 1 1 1 len 1 -5.64 1 0.00 1 0.00 ,I 

Z beg 
end 

force 
kNlm 

-Lp P - P P p P P 

'5 
m 
3 

17 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 5.64 0.00 0.00 ,' 1 kN1m 1 1.00 1 1 1 len 1 5.64 1 0.00 1 0.00 1 / 

8 

9 

12 

18 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.01 
k N l m  1.00 1 1 l e n O . O 1  

0.00 rel 
1.00 

13 

19 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 8.15 
kNlm 1.00 len 8.15 

force 
kNlm 
force 
kNlm 
force 
kNlm 

2f force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.01 0.00 -5.64 1 kNlm 1 1.00 1 1 l e n O . O 1  0 . 0 0 - 5 . 6 4 1  

0.00 

force 
kNlm 

force 0.00 rel 0.00 0.00 g10 0.07 0.00 8.15 
+ r 1 1 kNlm 1 1.00 1 1 1 len 1 0.01 1 0.00 1 8.15 1 

0.00 rel 
1.00 

0.00 rel 
1.00 

0.00 rel 
1.00 

t 
b 
a 

Z 
- 
m 
3 - I 
5 
O 
P 

f 
L 

z 
I 
V) 

> 

5 

5 Loadcase no. 6 - 
D z 
10 
X II 

E 
- 
h 
m 
3 - 
c 

6 

0.00 

0.00 rel 
1.00 
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0.00 

0.00 

0.00 

g10 
len 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

-5.64 
-5.64 

0.00 

g10 
len 

glo 
len 

glo 
len 

0.00 
0.00 

0.01 
0.01 

-5.64 
-5.64 
5.64 
5.64 

glo 
len 

0.00 
0.00 

0.01 
0.01 
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h l I I I I I I I / 
m 21 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.01 0.00 3.76 , 
9 
e kNlm 1.00 len 0.01 000 376, /' 

v 

- - - - -  - \ 

J 22 force 0.00 rel 0.00 0.00 glo 0.01 0.00 -1.25 2 
o 
m kNlm 1.00 len 0.01 0.00 -1.25 

k 
z 
n 

l I I I I I I I 

26 1 force 1 0.00 rel 1 0.00 1 0.00 1 glo I 0.01 0.00 1 -1.25 
[ kNlm 1 1.00 1 I ìën l 0.01 1 0.00 1 -1.25 1 

macro 

8 

1 6 Wind - onderdruk 1 .O0 
lability ( 1 eg constructie 1.00 

5 
D 1 2 permanent 1 .O0 z 
10 n J 3 variabel vloer 1 .O0 

type 

force 
kNlm 

1 4 variahe1 dak I l nn I 

- 
C 

5 
X 'Basic rules for generation of ultimate load combinations: z C 1 : 1.3SLCl I 1.35*LC2 
r 

dx 
m 

0.00 rel 
1.00 

'Bijlage G 

2 
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exY 
m 

0.00 

exZ 
m 

0.00 glo 
len 

X beg 
end 

Y beg 
end 

Z beg 
end 

0.01 0.00 
0.01 1 0.00 

-1.25 
-1.25 
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% Basic rules for generation of serviceability load combinations: 
-0 1 : 1.00"LC1 I 1 .OORLC2 
6 2 : 1.00*LCl I 1.00*LC2 I I .OO*LC3 I 0.00*LC4 I 0.00*LC5 I 0.0WLC6 

P \ 

" : I.OO*LCl I f.OO*LC2 l 0.25*LC3 l I,OO*LC4 I 0.00*hC5 I 0.00*LC6 r : 1.OO'LCl I i.OO'LC2 1 0.25*LC3 I O.OO*LC4 1 1.00*LC5 I O.OWLC6 2 L E 5 : I.OO*LCl I l.OO*LC2 I 0.25*LC3 I 0.00*LC4 1 0.00*hC5 I 1.0WLC6 
a 
3 5 List of extreme ultimate load oombinations 

r 
P 

" 11 2 : +0.90*LC1+0.90*LC2 B 
E 21 l : + l  .35*LC1+1.35*LC2 
p 31 7 : +0.90*LCI +0.90*LC2+1.50*LC3 
Z 41 9 : +0.90*LCI +0.90*LC2+1.50*LC5 

;r'.- 
g 51 1 O : +0.9O*LC1+0.9O*LC2+1 .50eLC6 /" 
2 61 8 : +0.90"LCI +0.90*LC2+0.38*LC3+1.50*LC4 / \ 

71 9 : +0.90*LC1+0.90*LC2+0.38"LC3+1.50*LC5 
E 81 10 : +0.90*LC1+0.90*LC2+0.38*LC3+1.50*LC6 P 

91 3 : + l  .20*LCI + l  .20*LC2+1.50*LC3 
1 o1 4 : + l  .20*LC1 +l .20*LC2+1.50*LC4 
IS1 5 : +1.2O*LC1+1.20*LC2+1.5O*LC5 ----l 

121 6 : + l  .20eLC1 + l  .20*LC2+1.50*LC6 
131 4 : + l  .20eLC1 + l  .20*LC2+0.38*LC3+1.50*LC4 
141 5 : + l  .20*LCl + l  .20*LC2+0.38*LC3+1 .50eLC5 
151 6 : + l  .20*LCI + l  .2O*LC2+0.38*LC3+1.5O*LC6 \ 

j .+. List of exfreme serviceability load combinations 
E I 1  1 : +l .00*LC1+1 .QO*LC2 
g 21 2 : + l  .00"LC1 + l  .00*LC2+1.00*LC3 
l- 

\ \  
g 31 3 : + l  .OO*LCl+l .OO*LC2+1 .OO*LC4/ \ 

z 41 4 : + l  .00*LC1 +l .00*LC2+1 .OO*LC5 
i I 1  5 : + I  .OO*LCl+l .Oi*LC2+1 .OO*LC6 I-,- - 

61 3 : + l  .00*LCl + l  .QO*LC2+0.25*LC3+1.00*LC4 
E 71 4 : + l  .00*LC1 + l  .00*LC2+0.25*LC3+1.00*LC5 
5 81 5 : + l  .OO*LCl + l  .00*LC2+0.25"LC3+1.00"LC6 
O 

6 D Linear calculation \ 
z 
10 
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Number of 2D elements 
Number of 1 D elements 
Mumber of mesh nodes 
Number of eqriations 

Loadcases 

O 
186 
184 
l 1  0 

LC 1 eg constructie 
LC 2 permanent 
LC 3 variabel vloer 
LC 4 variabel dak 
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Number of 2D elements 
Number of 1 D elements 
Mumber of mesh nodec 
Number of equaiions 

Start of calculation 
End of calculation 

reactie -34.1 0.0 -425.1 
contact 0.0 0.0 

belastinggeval 6 last 
+ 
r reactie -34.1 0.0 -88.5 \ 
m contact 0.0 0.0 0.0 -- Z 
- 

E Groep van staven:ll42 ?f 

8 Groep van UGT mrnbi:1115 A , 
P 

f 
L 

z 
I 
V) 

B 
> 

5 
D z 
10 
X II 

E 
- 
h 
m 
3 - 
c 

5 
o '0 

fl 
C r 

v 

O 
186 
184 
11 04 

LC 5 Wind overdruk 
LC 6 Wind onderdruk 
20.12.2004 13:44 
20.1 2.2004 13:44 
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d .- 

k 
l- 

S 
@ 

W 
- g 
O 
U 

/--- m 
f 
Z Som van lasten en reacties. 

h\<\\ 
P 1 

0 
m 
E 
LU > 
z 
W a 

2" 
z 
m 
X 

r 
P 

B 
c 
a 
M 

3 r.- 
C 

5 /" 
o / \ 

v 
I? 
C P 

----l 

I belastinaoeval 5 1 last 1 34.1 1 0.0 1 425.1 1 /\ 
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.g I staaf I doorsn. I combi I dx I N 1 V I M I 
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staaf doorsn. 
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%terne krachten - N in staven. UGT combi : 1112 

v 
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staaf I doorsn. I combi I dx 1 N 
B l [ml [kNl 

V 
IkNl 

M 
[kNml 
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/ \ 

Interne krachten - V in staven. UGT combi : 1112- 

\ 
Interne k rach tenFm in staven. UGT combi : 1112 

i \ 

P- Vervorming - uz in staven. GGT combi : l/7 
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/ \ 

Relatieve vervorming - uz in staven. GGT combi :AT 
q Interne krachten in macro's. Extremen per staaf 
g Linear static - extreme or al1 combinations 
m Groep van macro's:1/26 
3 
F Groep van GebruiksGT combi:118 /" 
5 macro staaf combi dx N V 
V1 

\ 

v Iml [kNl [kNl [k'Nml 

1 1 6 0.000 -269.70 37.24 0.00 

Derksen J.H.W. 
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.g I macro I staaf I combi 1 dx I N I V I M I 

Bijlage G 
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macro staaf combi dx N V M 
Iml [kNl [kNl [klJml 

2 0.000 1 -231.92 660.19 -1534.22 

P 
Interne krachten in macros. GGT combi : 116 
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Bijlage H: Tekeningen 
- Situatie 
- Plattegrond 
- Aanzichten 
- Doorsnedes 
- Principe wapening vloerligger 
- Principe wapening kolom 
- Wapeningsdetail tandoplegging 
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